
! WlU8O eoQțoiiqțg

A

COMITETUL

Anul XXXVII Nr. 7555 Sîmbâtă 16 decembrie 1967 6 PAGINI - 30 BANI

COMUNICAT 
cu privire la vizita in Uniunea Sovietică 
a delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
în pagina a III-a Au îndeplinit planul anual

NICI UN OBIECTIV
• INDUSTRIA CHIMIEI ORGANICE

ECONOMIC
IN CONSTRUCTIE- 
DUPĂ TERMENUL

întreprinderile industriei chimiei organice și-au îndeplinit planul anual Ia producția globală și marfă. Valoarea producției realizate pină îrr prezent depășește cu 525 milioane iei pe cea obținută în întreg si
nul trecut. Prevederile pentru export au

fost, de asemenea, depășite cu aproape 3 Ia sută.în cursul anului au fost omologate și introduse in fabricație noi tipuri de anvelope pentru autoturisme, noi produse de Uz industrial și casnic din materiale plastice, sortimente de coloranți,

fireÎndeosebi pentru și fibre sintetice.O contribuție semnată Ia îndeplinirea înainte de termen a planului au a- dus-o colectivele uzinelor de anvelope „Danubiana" din Capitală ți „Victoria“-Floresti și cel al uzinei de prelucrare a maselor plastice „București".

în-

• INDUSTRIA DE MEDICAMENTE

STABILIT!
Industria de medicamente a îndeplinit cu 16 zile înainte de termen prevederile planului anual la producția globală ți marfă. Au fost realizate, de asemenea, sarcinile

de plan Ia export. Colectivele întreprinderilor din ră au cursul copeea de noi sortimente.Se apreciază că pînă
această ramu- îmboțățit în anniui farma- română cu 60

la finele anului întreprinderile din industria de medicamente vor pntea obține, în plus, o producție în valoare de 60 milioane lei. (Agerpres)
NU AVEM
F L O R I?

Ci oamenii solicită cu atita ardoa
re flori, nu-i nimic neobișnuit. O 
glastră la fereastră, un buchet în 
vaza de pe masă, flori la aniversări, 
la gară sau aeroport cind îți primești 
prietenul după o călătorie, la întil- 
nirea cu fata pe care o iubești. Flo
rile. această minunată creație a na
turii, dezvoltă sentimentele bune. 
Am intrat o dată intr-un birou, la 
o instituție. O fată nici nu putea . 
vorbi de emoție. Primise un tranda
fir. Mărturisea că întotdeauna 
rile îi provoacă emoții care o 
pleșesc. Este adevărat, gradul 
care reacționează unii și alții atunci 
cînd li se oferă o floare este diferit. 
Dar se poate spune cu certitudine ci 
nu lasă pe nimeni indiferent.

Te duci la florăria „Codlea" 
din Capitală ori din alte orașe, sau 
la un magazin asemănător. Ceri să ti se facă un buchet din garoafe 
avînd ca decor cîteva fire de aspa
ragus. „Nu avem" — vine răspunsul 
sec, fără nici o înfloritură. „Atunci, 
cîțiva boboci de trandafir" ? Nici a- 
ceastă dorință nu-ti este satisfăcută. 
„Ce puteți oferi în schimb 7“ La a- 
ceastă întrebare vinzătoarea privește 
nedumerită în jur : „Un ghiveci cu 
ciclamen. O primulă. Puteți lua tra- 
descanția... aceea care atirnă. Sau 
poate un cactus. E o plantă decora
tivă care reușește bine în orice apar
tament".

Dar poate cumpărătorul să meargă 
la tntîlnirea cu iubita cu ghiveciul în mînă 7 Fericitul tată poate să-i 
ducă la maternitate, șotiei și micu
lui său odor, un ghiveci cu ciclamen 7 Frumos, dar nu aranjează. 
Cum ți-ar sta să mergi la gară ori 
la aeroport cu ghiveciul în mînă 7 
Ar mai merge cînd vizitezi pe cine
va acasă. In acest caz, floarea la 
ghiveci va împodobi un colt al apar
tamentului.

Si ești nevoit să colinzi florărie 
după florărie pentru un fir de ga
roafă, frezie. pentru un trandafir 
sau un fir de cală. Răspunsul este 
invariabil. „Nu avem". Nu avem 
flori. Oare nu cresc în tara noastră 7 
Ne aflăm în Arctica sau în Antarcti
ca și gheata le-a acoperit cu totul 7 
Da de unde. Țara noastră, situată pe 
paralela 45. la jumătatea drumului 
dintre Ecuator si Pol. are cele mai 
minunate condiții pentru cultivarea 
florilor de tot felul. Și se produc cu 
adevărat asemenea flori. Pentru flo
rile sale superbe care te îneîntau cu paleta lor colorțstică, România a cis- I 
tigat numeroase medalii de aur la ' 
Expoziția floraliilor de la Paris, s-a 
bucurat an de an de bune aprecieri 
la Expoziția horticolă de la Erfurt 
din R. D. Germană. Si. pîndindu-te 
la toate acestea, răspunsul vînzătoa- 
rei de la „Codlea" : „nu avem". îți 
pare ca venit din altă lume.

In cele din urmă, m-am hotărît. 
Iau un cactus. Cel mai mare pe care 
l-am găsit, cu țepii cei mai ascuțiți. 
Desigur, nu pentru a-l oferi persoa
nei iubite. Voi pleca într-vn raid 
și la sfirșit îl voi da celui din vina 
cui lipsesc florile. Cine va fi noro
cosul 7 Cineva de la I.A.S. Codlea 
sau de la forul sau tutelar — De
partamentul întreprinderilor agrico
le de stat 7 De la Întreprinderea 
horticolă „1 Mai’ 7

Și cum Codlea, de lîngă Brașov, a 
fost ți mai este încă cel mai mare 
centru floricol al tării m-am îndrep
tat intr-acolo. Există aici o întreprindere specializată în domeniul 
horticulturii. Are 8 hectare de seră 
din care trei hectare construite mai 
recent. Am pus direct tovarășului 
inginer ION BĂLOIU. directorul în
treprinderii. întrebarea : de ce nu 
avem flori 7 Iată și răspunsul :

„Toate serele de la Codlea se cul
tivau înainte cu flori. Cu timpul au 
fost 
lor. noi,

fe ttat .......dosnice. Cu timpul s-a mai revenit 
asupra acestei dispoziții. Spun s-a mai 
revenit pentru că. dacă nu ne este 
interzisă direct cultivarea flori
lor. nu ni se creează condițiile ne
cesare pentru aceasta și practic, re
zultatul este același. Mă întreb și 
eu de ce atîta lipsă de grijă pentru 
satisfacerea cererii oamenilor iubi
tori de frumos. Și apoi, pentru pro
ducători. cu toții o știm., florlcultu- 
ra este una din îndeletnicirile cele mai bănoase. La noi la Codlea un 
hectar 
aduce 
anual, 
la alte 
tare de flori nu putem satisface ce
rerea magazinelor pe care le avem

fio- 
co- 
în

adaptate pentru cultura legume- 
Așa se face că mult timp 
grădinari pasionați, am culti- 

flori pe ascuns, în serele mai

de seră cultivat cu garoafe 
un venit de 3 milioane lei 
ceea ce nu se realizează de 
culturi. Dar noi. cu două bec

tn principalele orașe ale 
este rușine cînd consultăm 
de reclamata ale magazinelor noas
tre. Este o lipsă cronică de flori, 
trebuie să recunoaștem, dar nu din 
vina noastră".

Așadar. la întreprinderea din 
Codlea n-am avut cui oferi ghive
ciul. Am pornit mai departe. Și 
iată-ne la Horticola „1 Mai" din Ca
pitală. Ce se face aici în ce privește 
asigurarea florilor pentru populație 7 
Cele relatate de tov. EUGEN SA- 
DOVSCHI. inginerul șef al între
prinderii, explică în bună măsură 
de ce bucurcștenii duc lipsa florilor.

„In luna decembrie este cea mai 
mare cerere de flori, ier producția 
este cea mai mică din tot cursul 
anului. Se vină acum toate' „buruie
nile" inclusiv cactușii. întreprinde
rea noastră nu prea are spațiu de 
producție. Pentru cele 24 ma- 
gazine de desfacere din Capitală 
4 000 mp de sere pentru flori tăiate 
sînt o nimica toată. Avem sere foar
te vechi și mici. Doar la Grozăvești 
și Militari sînt unele mai ca lumea. 
In total avem 25 000 mp de sere, 
ceea ce pentru București este foarte 
puțin".

— Așa cum putem constata cu to
ții. în oraș se găsesc flori la ghivece 
dar care din motive bine cunoscute 
nu prea se vînd. De ce atunci sînt 
ocupate serele cu ghivece si nu se 
cultivă mai multe flori care să se 
vindă cu firul, tăiate, așa cum cere 
lumea 7

— Noi. ca unitate de producție « 
sfatului popular, avem un plan va
loric pe care trebuie să-l realizăm. 
Atunci cultivăm ce este mai conve
nabil. Cele mai mari venituri se ob
țin de la plantele destinate parcu
rilor, apoi de la florile în ghivece 
și pe ultimul loc se situează cele 
tăiate. Așa se explică de ce acestea 
din urmă au fost neglijate.

Cercetarea mai atentă a situa
ției ne-a dezvăluit cit de șu
bred este acest argument. Cine pro
duce acele plante gentry parcuri,

tării. N e 
condicile

I. HERȚEG(Continuare In pag. a Il-a)

Din cuprinsul

• Există o tehnică a reușitei ? • Filozofi, 
psihologi, literati și oameni de știință analizează 
șansele și căile de afirmare în lumea modernă. 
• Cartea lui Dale Camegie „Cum să-ți faci prieteni" 
și mașinile de fabricat gloria. • Reușita și calculul 
probabilităților. • „Rețeta" succesului unor oameni 
celebri. • Antiteze între criteriile de afirmare ge
nerate de diversitatea condițiilor sociale de viață.

Una din anchetele internaționale ale ALMA
NAHULUI SCINTEIA 1968.

„Eternul" efemer
opinii

Nici o idee nu pare mai greu de asimilat decît aceea a transformării existenței în inexistență. Cu toate că are acest spectacol în fața ochilor de la naștere, zi și noapte, nimic nu i se pare omului mai absurd, mai imposibil, decît plei- rea. Curmarea bruscă a colosalei sale lumi interioare, a nesfîrșitului șir al gîndurilor, a marilor explozii în lanț ale ideilor. Smulgerea din universul în care s-a integrat, cu care a fuzionat, prin conștiință, intr-un echilibru aproape de- săvirșit.Omul nu e pregătit să înțeleagă acest fenomen. Niciodată în timpul vieții nu e pus în fata unei a- semenea renunțări fantastice. Multi chiar refuză cu îndîrjire să-și cultive — în miile de ocazii curente ale existentei — sentimentul renunțării. De aceea, în afara „orelor de filozofie", a anumitor momente de zguduitoare revelație spirituală. multi cădem pradă straniei și mincinoasei senzații a veșniciei. Mai exact, ne ducem viața în absența aproape totală a conștiinței

propriei noastre perisabilități. învățăm, muncim, a- gonisim, iubim și ne înmulțim cu o siguranță grandioasă și aproape inexplicabilă. cu un încăpățînat și aproape neverosimil simț al stabilității. Se întimplă să treacă ani, zeci de ani și să nu ne gîndim măcar o dată, în mod serios, la dispariția noastră imanentă. După cite o rară criză sufletească, această idee ni se înfățișează subit și tulburător. Ne cutremurăm o clipă in lumina ei orbitoare, ca bezna spartă de fulger, pentru ca apoi, pe nesimțite, să pună din nou stăpînire pe noi marea, imperturbabila liniște, totalul. mincinosul sentiment al securității. în tinerețe, anumite firi mai energice, debordînd de forță creatoare și de orgoliu, capătă chiar convingerea expresă că nu vor muri niciodată. Că vor înfrunta și învinge moartea. Că vor cuceri nemurirea. Am cunoscut tineri dominați de impresia că au inima și vinele de otel, că pot înfrunta cu pectoralii lor incasabili chiar exploziile nucleare.

de sute
Ei pornesc In viață cu atîta elan incit par a dori să se instaleze în lume pentru eternitate.Eliberarea de anxietatea pieirii e una din cele mai mari victorii ale speței u- mane. Rezultatul unei evoluții intelectualede mii de ani. Rod al unei îndelungi înfruntări cu natura, al unei neîntrerupte ascuțiri a inteligenței, al perfecționării armelor de luptă, al lărgirii ariei de investigație și de cunoaștere. Efect al dobindirii încrederii omului în sine, al conștiinței superiorității sale asupra restului naturii. Primele arme i-au folosit pentru a se apăra de viețuitoarele flămînde si pentru a le transforma, rfi- punîndu-le, în mijloc de prelungire a propriei sale vieți. Cu următoarele a tăiat și a sădit păduri, a constrîns pămîntul să-l hrănească, a sfărîmat munți ți si-a clădit palate, piramide. morminte. A învățat a- poi să sfredelească scoarța pămîntului și a mușcat din sîmburele lui. într-un sublim moment de inspirație, a înțeles că poate transfer-

în zilele de 14 și 15 decembrie 
1967, o delegație de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială de prietenie la 
Moscova, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice 
U.R.S.S.

La convorbirile 
între delegația de 
namentală a Republicii Socialiste 
România și conducătorii Partidu
lui Comunist și ai guvernului Uni
unii Sovietice au participat :

Din partea română tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C, al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe A- 
postol, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, A- 
lexandru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în U.RiS.S., Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., general co
lonel Ion Gheorgbe, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România. Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. 
P.C.R., șef de secție la C.C. 
P.C.R., Vasile Șandru, adjunct 
ministrului afacerilor externe 
Republicii Socialiste România.

Din partea sovietică tovarășii : 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.Ș., 
A. N. Kosîghin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., M. A. Suslov, membru ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Șelepin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
N. K. Baibakov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., 
siliului de 
Comitetului 
al U.R.S.S., 
bru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko. mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Greciko, membru 
P.C.U.S., ministrul
U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovie
tice, N. S. Patolicev, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S., precum 
și A. V. Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România, K. V. 
Rusakov, membru al Comisiei cen
trale de revizie a P.C.U.S., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C.

și a guvernului

care au avut loc 
partid și guver-

ul 
al 
al 
al

vicepreședinte al Con- 
Miniștri, președintele 
de Stat al Planificării 
V. N. Novikov, mem-

al C.C. al 
apărării al

al

Și în

ma materia, ți a început să-și alcătuiască, după vrerea sa, universul terestru. A lărgit luminișurile civilizației în marea sălbăticie a planetei. S-a înconjurat de mașini, de roboți, de automate docile care acționează la ordinul său pentru a îmblinzi întreaga natură. Ridicîndu-se deasupra pămîntului a descoperit cit e de mic și s-a scuturat de chinuitoarea timiditate pe care o încerca față de a- cest glob, despre care crezuse multă vreme că e buricul universului.Așa s-a diminuat încet, încet, pierind în negura mileniilor, frica organică, psihologică și morală cu care se născuse, față de moarte. Cu timpul, acest sentiment de umilință și de groază i-a devenit atît de străin, incit nu numai că a încetat de a mai face parte integrantă din lumea lui interioară, început să i neînțeles.Aceasta l-a tr-adevăr. pe mai apărătoare, nică, mai zdrobitoare și mai anihilantă servitute.

l-a descătușat gîndurile i Ie-a lăsat să zboare necunoscut. I-a permis să-și trimită detașamentele de recunoaștere ale minții, e- mancipate, în spatele frontului inamic. I-a eliberat voința paralizată, transfor- mînd-o în cca mai mare energie pe care s-a dovedit în stare natura să o dezvolte pînă în zilele noastre — chiar și după descoperirea forței nucleului dezintegrat. Aceasta i-a dat optimismul indispensabil perpetuării spetei și acel grad de certitudine fără de care noțiunea de viitor s-ar fi golit cu totul de conținut. I-a dat liniștea și calmul psihic ce i-au permis să se bucure de viată, să guste plăcerile existenței. I-au deschis izvoarele satisfacției de a trăi.Marile opere ale gîndirii ți sensibilității umane și-au pierdut caracterul de țipăt de spaimă, de exclamație a neliniștii, de tristă con- fesie a groazei față de zei, fată de divinitate, față de stihii. Ele au devenit cărămizi trainice pentru un grandios monument al u- manității, pentru un mare zigurat al geniului uman. In loc să-1 slăbească, cultura adevărată îl Întărește acum pe om, în readucă în ureche tele animalice de spaimele primitive,gă spiritului noi perechi de aripi, ca armăsarilor mitologici.dar chiar a se pară de
în- 
cea

eliberat,om. de mai tira-

loc să-i zgomo- demult, îi adau-
Dumitru POPESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

P.C.U.S., L. F. Ilieiov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., S. T. Astâvin, directorul 
Direcției a 5-a europene din M.A.E. 
al U.R.S.S.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă since
ră. prietenească, a avut loc un 
schimb larg de păreri cu privire 
la dezvoltarea continuă a relații
lor romăno-sovietiee și asupra pro
blemelor actuale ale situației in
ternaționale contemporane și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Părțile s-au informat reciproc 
asupra mersului construcției so
cialismului și comunismului în ță- 
rie lor, asupra celor mai impor
tante măsuri care se înfăptuiesc 
în Republica Socialistă România 
și în U.R.S.S. pentru dezvoltarea 
economiei naționale, științei, cul
turii și ridicarea bunăstării mate
riale a oamenilor muncii.

Delegațiile au discutat proble
mele dezvoltării și lărgirii colabo
rării economice, cooperării în pro
ducție și tehnico-științifice și au 
făcut un schimb de păreri cu pri
vire la îndeplinirea acordurilor în
cheiate anterior.

în cursul discutării problemelor 
de politică externă, cele două dele
gații au constatat că actuala si
tuație internațională se caracteri
zează prin creșterea continuă a 
forțelor care se pronunță împotri
va reacțiunii și agresiunii impe
rialiste, pentru menținerea și con
solidarea păcii, pentru libertatea 
și independența popoarelor. Păr
țile aii subliniat câ, în actuala si
tuație internațională, o condiție 
hotărîtoare a înfăptuirii cu succes 
a sarcinilor construirii socialismu
lui și comunismului și întăririi po
zițiilor socialismului în lume este 
lupta pentru preîntâmpinarea peri
colului unui nou război mondial, 
împotriva uneltirilor agresive ale 
imperialismului care, așa cum de
monstrează, înainte de toate, con
tinuarea agresiunii S.U.A. în Viet

nam. nu se dă in lături de la folo
sirea directă a forței armate.

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică condamnă în mo
dul cel mai hotărît agresiunea tâl
hărească a S.U.A. în Vietnam și 
declară că vor acorda și în conti
nuare ajutor multilateral poporului 
vietnamez in lupta sa eroică, 
dreaptă.

Părțile au acordat o mare aten
ție problemelor întăririi păcii' și 
securității europene, subliniind < ă 
evoluția evenimentelor în Europa 
confirmă pe deplin justețea liniei 
elaborate la Consfătuirile de la 
Varșovia și București ale Comite
tului Politic Consultativ al țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, în problemele asigurării 
securității europene.

Cele două părți au subliniat im
portanța întăririi continue a Orga
nizației Tratatului de la Varșovia, 
stavilă de nădejde în calea agre
siunii imperialiste și forță hotări- 
toare în menținerea păcii în Eu
ropa.

Reprezentanții Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice au făcut un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea continuă a relațiilor și co
laborării între cele două partide, 
precum și asupra problemelor ac
tuale ale mișcării comuniste inter
naționale.

P.C.R. și P.C.U.S. consideră drept 
o îndatorire primordială a lor să 
contribuie pe toate căile la întărirea 
coeziunii și unității țârilor comuni
tății socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le pe baza măreței învățături mar- 
xist-leniniste, a principiilor inter
naționalismului proletar și docu
mentelor elaborate în comun d» 
partidele frățești.

S-a convenit ca vizita oficială 
a delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice în Re
publica Socialistă România să aibă 
loc în cursul anului 1968.

Dejun oferit în cinstea
delegației române

MOSCOVA 15. — Coresponden
ții noștri S. Podină și N. Cristolo- 
veanu transmit: Comitetul Central 
al P.C.U.S. și guvernul sovietic au 
oferit la 15 decembrie în Marele 
Palat al Kremlinului un dejun în 
cinstea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialis
te România, în frunte cu Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Din partea sovietică au participat 
tovarășii L. I. Brejnev, A. P. Kiri
lenko, A. N. Kosîghin, K. T. Mazu
rov, A. I. Pelșe, N. V. Podgornîi, 
M A Suslov, A. N. Șelepin. G. 1. 
Voronov, I. V. Kapitonov, B. N. 
Ponomariov, M. S. Solomențev șl 
alți conducători de partid și de stat.

In timpul dejunului. tovarășii 
L. I Brejnev și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi prietenești.

Plecarea din Moscova
MOSCOVA 15. — Corespondenții 

noștri S. l’odină și N. Cristoloveanu 
transmit : Vineri seara, delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, care, 
la invitația C.C. ăl P.C.U.S. și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a făcut o vizită oficială de priete
nie în Uniunea Sovietică, a pără
sit Moscova, plecînd spre patrie.

La gara Kiev erau arborate dra
pelele de stat ale celor două țări. 
Pe peronul gării era aliniată o gar
dă de onoare.

Delegația română a fost condusă 
la plecare de tovarășii L. I. Brej
nev, N V. Podgornîi, A. N. Kosî- 
ghih, M A. Suslov, A. N. Șelepin, 
N K. Baibakov, V N. Novikov, 
A A Gromîko, mareșalul A. A. 
Greciko, N. S. Patolicev, A. V. Ba
sov și alte persoane oficiale.

Erau de fată membrii ambasadei 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S.

în incinta gării se aflau, de ase
menea. reprezentanți ai oamenilor

muncii din Moscova veniți să sa
lute pe membrii delegației.

Comandantul gărzii de onoare a 
prezentat raportul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer împreună cu to
varășii L. I. Brejnev, N. V. Podgor
nîi și A. N. Kosîghin au trecut în 
revistă garda de onoare. Conducă
torii de partid și de stat români și 
sovietici au primit apoi defilarea 
gărzii de onoare.

înainte de plecare, membrii dele
gației de partid și guvernamentale 
române și-au luat rămas bun de la 
conducătorii de partid și de stat so
vietici și de la pelelalte persoane 
oficiale prezeijtfe.

In călătoria pînă la frontiera ro- 
mâno-sovietică delegația este înso
țită de Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Ro
mâniei la Moscova. S. P. Kozirev, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

Telegrame
Excelenței Sale

Doamnei INDIRA GANDHI
Primul ministru al Republicii India

NEW DELHI
Adine întristați de pierderile umane și pagubele materiale provocat» 

de cutremurul care s-a produs pe coasta de vest a Indiei, vă exprim, în 
numele guvernului român și al meu personal, sincere condoleanțe și adre
sez populației sinistrate profunda noastră compasiune.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășul Iosip Broz Tito, președintele R.S F. Iugoslavia, președintei» 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a adresat o telegramă de mulțu
mire pentru felicitările transmise de conducerea noastră de partid șl d» 
stat cu ocazia zilei de 29 noiembrie, sărbătoarea națională a R.S.F. Iugo
slavia.

în telegramă se exprimă convingerea că prietenia frățească și colabo
rarea multilaterală dintre România și Iugoslavia, dintre P.C.R. și U.C.I., 
vor continua să se dezvolte și să se întărească în interesul popoarelor 
celor două țări, al păcii și socialismului in lume.
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In capitală

SE DESCHIDE

O secție mo
dernă de ree
ducare neuro 
motorie pen
tru copii
Asistența medicală a copilului, desfășurată pe un plan tot mai larg în țara noastră, cuprinde noi și noi specialități, toate acțiunile întreprinse vizînd nu numai creșterea unor generații sănătoase, ci și recuperarea pentru societate a unor copil cu deficiențe care pot fi, dacă nu în totalitate, cel puțin în parte remediate.In acest cadru se înscrie și a- menajarea în București, pe lîn- gă spitalul de copii al raionului Tudor Vladimirescu din Calea Călărași, a unei secții de reeducare neuro-motorie. Mai clar, este vorba de crearea unor noi posibilități de tratare a copiilor avînd sechele encefalopatice, a acelora cu defecțiuni în executarea și coordonarea mișcărilor — domeniu căruia medicina modernă i-a deschis noi perspective. în țara noastră există, de mai multă vreme, cîteva sanatorii unde afecțiunile amintite se tratează prin internări pe perioade îndelungate. Ceea ce a- duce nou secția în curs de creare este concepția ei de organizare ca etapă cu caracter orientativ în stabilirea și urmărirea tratamentului indicat fiecărui copil în parte. In cele 35 de paturi existente deocamdată, cei suferinzi vor fi internați pentru o perioadă doar de 3—4 săp- tămîni, în cursul căreia va fi precizat și început tratamentul, familia fiind ajutată și îndrumată apoi permanent în continuarea lui. Zece paturi sînt rezervate sugarilor, întrucît întreaga literatură de specialitate, ca și experiența altor țări demonstrează că recuperarea e mult mal bună atunci cînd tratamentul e început de timpuriu, de la primele semne observate după nașterea copilului. Ca atare, un salon este destinat mamelor care-și vor însoți copiii.Drept amenajări speciale, secția va dispune de cîteva săli de gimnastică, de un serviciu de fizioterapie, de 2 camere de hi- droterapie — una cu un bazin în treflă, pentru reeducarea a- nalitică a mișcărilor, și unul dreptunghiular, pentru reeddca- rea mersului —, de 2 ateliere de ergoterapie, de un serviciu de logopedle și altul de psiho-pe- dagogie. precum și de o clasă de școală, unde copiii mai mari vor continua să învețe în timpul cît sînt internați. In noua secție vor lucra, în primul rînd, medicii specialiști de pediatrie din spital, după cum serviciile de investigație ale spitalului — laboratorul, radiologia — vor contribui la precizarea diagnosticului și tratamentului. Secția va fi deservită de aceleași servicii anexe.Bazîndu-se pe mijloacele moderne de investigație și tratament, colectS’Ul de aici, condus de dr. Nicolae Robănescu, va folosi metoda reeducării neuro- motorii individuale a fiecărui copil în parte, urmărindu-se, concomitent, dezvoltarea intelectului și tratarea defecțiunilor de vorbire, vedere, auz. După prima internare urmează, periodic, alte internări, micii paciențl rămînînd sub supravegherea medicilor de-a lungul întregii etape de creștere. Ei pot fi scoși astfel, treptat, din situația de dependent! sociali, la care i-ar expune afecțiunea de care suferă, și orientați spre profesiuni ce le sînt accesibile.Pînă la deschiderea secției — anunțată pentru o dată apropiată și care nu depinde, la ora actuală, decît de promptitudinea cu care I.R.C.R. Tudor Vladimirescu își va onora angajamentele — o mențiune pentru organizatori: deși toată curtea este transformată în șantier, ca șl interiorul spitalului, unde se lucrează din luna septembrie la înlocuirea întregii instalații electrice, activitatea spitalului n-a încetat nici o clipă. Dimpotrivă. în aceste condiții grele, care au cerut întregului personal un mare efort suplimentar pentru menținerea ordinii și curățeniei, au fost preluate și o parte din sarcinile spitalului de copii 23 August, aflat, la rîndul său, în curs de modernizare.In aceeași clădire din Calea Călărași își continuă activitatea și dispensarul de cultură fizică medicală pentru copii, la ale cărui servicii medicii școlilor din raion ar trebui să apeleze în mai mare măsură.Noua secție de reeducare neuro_motorie a spitalului Tudor Vladimirescu reprezintă, pentru medicii și ceilalți specialiști de aici, doar un început. Există nu numai intenția, dar și posibilitățile practice de a se a- menaja și un ambulator de tip cămin, unde cîteva zeci de copii să poată fi aduși dimineața și luațl seara, astfel ca în tot cursul zilei să stea sub supraveghere și tratament.Iată noi dovezi ale preocupărilor statului nostru pentru sănătatea tuturor copiilor, pentru recuperarea chiar și a celor suferinzi ca membri utili societății.

Maria BABOIAN

Stilul munții 
de întreținere ti

FONDULUI LOCATIVSă presupunem că la imobilul „X" s-a ivit o avarie. Administrația imobilului sesizează cazul I.A.L.-ului teritorial. I.A.L.- ul o înregistrează, vine la fata locului si face proiectul lucrării, pe care îl trimite apoi executantului — I.R.C.R.-ul teritorial, în continuare, urmează execuția propriu-zisă. S-ar părea că totul e simplu. Dar nu e așa. Primul factor care dereglează acest mecanism relativ simplu este nepotrivirea, uneori totală, între ceea ce a proiectat I.A.L.-ul — ca proprietar — și ceea ce constată că are de lucru, la fața locului, I.R.C.R.-ul — ca executant. Această nepotrivire are la bază, uneori, superficialitatea cu care au fost făcute, de către I.A.L., proiectele. De cele mai multe ori însă, diferența dintre proiect și realitate se datorește faptului că între data cînd a fost semnalată avaria și pînă în ziua în care I.R.C.R.-ul se deplasează la imobilul respectiv pentru reparații, avaria ia proporții mult mai mari. I.R.C.R.-ul constată nepotrivirea și... atît îi trebuie I între el și proprietar începe o lungă și furtunoasă discuție birocratică : „Nu e bun proiectul vostru — zice executantul — trebuie să faceți altul". „Ba era bun la data cînd am constatat noi defecțiunea" — se apără proprietarul. Și pînă să se împace „părțile", pînă se face un alt proiect de deviz, timpul trece, avaria avansează în continuare, încît pînă la urmă e nevoie de... un al treilea proiect de deviz ! In fine, într-o bună zi lucrarea de reparație e atacată. Dar nu cu toate forțele. Timp de cîteva zile, trimișii I.R.C.R., care o au în plan, sondează terenul, dau ocol imobilului, ciocănesc, bocănesc. In alte cîteva zile ei cară, fără grabă, materialele și sculele... începe obișnuita forfotă : diferite persoane vin și pleacă de la și spre locul cu pricina. Al senzația vagă că te afli, în preajma pregătirii unui asalt. Dar tocmai cînd momentul a- cestui asalt pare iminent, pe șantierul proaspăt deschis se așterne liniștea ! Ireceriștii dispar,. uneori pentru totdeauna, lăsînd în urma lor caăe irăvășite, materiale și scule. Acesta este, uneori, stilul de muncă al I.R.C.R.-ului ! Ce cauze îl determină ?Foarte multe I.R.C.R.-uri amînă lucrările de reparații, le încep mai tîrziu decît erau fixate sau pur și simplu le abandonează dincau- za lipsei materialelor de 
construcții. De fapt, afir

mația e oarecum inexactă : I.R.C.R.-urile dispun de materiale de construcții, dar nu din cele de care au nevoie. Situația aceasta, cel puțin bizară, s-a creat și continuă să dăinuie din cauza modulul defectuos în care se aprovizionează I.R.C.R.-urile cu respectivele materiale. Cum se a- provlzionează 7 Per milion ! Adică : la milionul de lei producție, I.R.C.R.-ul se aprozlvionează cu materiale în valoare de un milion. Ce fel de materiale 7 Aici e aici I Pentru că I.A.L.-ul nu-i înaintează documentația la timp, I.R.C.R.-ul nu știe cu ce fel de materiale să se aprovizioneze. Dar materiale de construcție totuși trebuie să aibă I Atunci, serviciul aprovizionării recurge la cea mal absurdă dintre posibilități : se uită la comenzile lansate cu un an în urmă șl comandă pentru anul în curs exact aceleași materiale de construcție pe care le-a mai folosit. Dacă în 1966 I.R.C.R.-urile au întrebuințat, să zicem, 1 000 tone de ciment, tot 1 000 de tone vor comanda șl pentru 1967 ; 12 cazane de abur au înlocuit cu un an în urmă 7 — tot atîtea comandă furnizorilor și pentru anul în curs. Numai că imobilele nu au habar de modul în care fac aprovizionarea I.R.C.R.-urile ! In 1967, structura degradărilor a fost cu totul alta decît în 1966. în loc să se strice cazanele de abur, care fuseseră reparate sau înlocuite, s-au stricat... învelitorile ! Două exemple concrete : In 1966, I.R.C.R.-urile au consumat pentru reparații 300 tone de fier-beton. Conform rudimentarului sistem de aprovizionare pe care îl folosesc — au comandat și pentru 1967 tot 300 de tone... Dar, în realitate, le-au trebuit 800 de tone ! în 1966 au înlocuit 10 cazane de aburi. Și — înțelegeți — au comandat furnizorilor, pentru 1967, tot 10 cazane. Dar le-au trebuit... 2 ! Deși le joacă cele mal neașteptate și grave renghiuri, I.R.C.R.-urile + I.A.L.-urile + forurile lor tutelare nu renunță în ruptul capului la acest sistem de aprovizionare.A doua principală cauză a tărăgănării lucrărilor de reparații, a neîndepliniril planului de producție o constituie lipsa aproape permanentă de brațe de muncă. în cursul acestui an, unele I.R.C.R.-uri au lucrat doar cu 60—70 la sută din numărul scriptic de muncitori ! Fluctuația cadrelor creează, la rîndul ei, o reacție în lanț a neajunsurilor. Cînd o echipă

se transferă de la I.R.C.R. în altă parte, pe șantierul unde lucra ea sînt trimiși alți oameni. Și așa mai departe. Se cunosc multe cazuri cînd pe același șantier au „ciocănit" chiar 3—4 rîn- duri de echipe. Or „transmiterea" acelorași lucrări din om în om elimină orice răspundere personală și este una din sursele principale ale lucrului de proastă calitate.I.R.C.R.-urilor le lipsesc brațele de muncă... Așa este. In asemenea condiții, cu atît mai de neînțeles ne apare modul haotic în care sînt folosite brațele de muncă existente. Anual I.R.C.R.-urile deschid aproximativ 25 000 de șantiere. Deseori, pe aceeași stradă apar, la un moment daț, 2-3-4 puncte de lucru, foarte apropiate unul de celălalt. In mod firesc, aceste puncte ar trebui să alcătuiască un șantier comun, cu o singură gestiune, condus de un singur maistru, aprovizionat de aceleași mijloace de transport. Dar nu se procedează așa. Fiecare punct de lucru este decretat șantier : cu propria lui gestiune, cu propriile lui mijloace de transport, cu propriul lui maistru, plan de aprovizionare...— De ce nu unificați punctele de lucru apropiate ?Directorii de I.R.C.R.-uri întrebați mi-au răspuns : — Se mai studiază...Tot la capitolul „studiu" se află și o altă problemă : 
efectuarea reparațiilor de 
urgență. Dacă se sparge o conductă în amiaza mare și năvălește apa în tot blocul, se mal găsesc mijloace de remediere a defecțiunii. Noaptea însă, din acest punct de vedere orașele sînt descoperite. Am pus unui ing. șef adjunct al I.R.C.R. următoarea întrebare : „Dacă se sparge seara o conductă de apă fierbinte într-un bloc, ce trebuie să facă locatarul 7“Răspuns : „Să aștepte pînă a doua zi dimineață, cînd vin funcționarii la grupurile I.A.L. Să sesizeze cazul. Un tehnician al grupului vine la fața locului și face constatarea. Constatarea este înaintată la I.A.L.-U1 central. I.A.L.- ul o înaintează la I.R.C.R., care acționează" (17)Casele, această avuție a orașelor, nu pot fi însă lăsate mai departe într-o a- tare situație. Trebuie întreprinse acțiuni urgente pentru a se pune capăt deficiențelor existente în activitatea unităților de administrație și întreținere a locuințelor.

(Urmare din pag. I)

plante care. asa cum 
s-a spus, aduc însemna
te beneficii ? Întreprinde
rea horticolă „1 Mai" a 
Sfatului popular al Capitalei. 
Cine este cumpărătorul ? Tot 
Sfatul popular al Capitalei. 
Nu este oare aici vorba de o 
falsă rentabilitate 7 Aflăm că 
problema e in curs de rezol
vare. întrucît s-a preconizat 
ca plantele necesare parcuri
lor să fie asigurate de către 
secțiile raionale de spatii verzi. 
Vor fi oare folosite de acum 
înainte serele pentru cultu
ra acelor sortimente care sînt 
solicitate de populație 7 Cer- 
cetînd proiectul planului de 
producție pe 1968, am consta
tat că în fapt situația va rămî- 
ne neschimbată. In serele în
treprinderii se vor produce 
3 572 000 flori la ghivece și 
numai 3 milioane flori tăiate 
din care numai 240 000 garoafe și 3 000 bucăți trandafiri. Deci 
o garoafă la fiecare 5 locui
tori ai Capitalei. Ce vor face 
îndrăgostita, proaspeții tați, cei care-si așteaptă la gară pe 
cei dragi 7In timpul discuției cu tov. 
Eugen Sadovschi, cineva ti 
solicita la telefon un buchet 
de garoafe albe pentru o mi
reasă. Se pare că era o per
soană care nu putea fi refu
zată. S-a dat dispoziție să se 
facă un buchet. Dar ce fac

satisfăcătoare. In apartamen
te nu avem specii decorative 
care să se preteze la crește
rea în acest mediu : căldură, 
uscată, curenti praf. Cer
cetarea a rămas datoare în ce 
privește tehnologia florilor în 
seră si cîmp. multiplicarea 
plantelor de apartament, sin- 
tem deficitari în producția ar
buștilor si arborilor de orna
ment. Institutul de cercetări 
pentru legumicultură și flori- 
cultură. recent creat, tși va 
înscrie în planul său tematic 
rezolvarea de urgentă a unor 
asemenea probleme".

Așadar, institutului, fiind nou creat, nu se poate să i se reproșeze ceva pentru deficien
tele ce există în domeniul 
producției de flori. Deci. și 
de aici am plecat cu ghive
ciul. Cui îl voi oferi ? Nimă
nui. Peste tot. se afirmă că 
problema florilor nu este încă 
de actualitate.

Cum adică nu e de actualita
te ? Doar s-a văzut cît de 
mult sînt ele solicitate de 
cetățeni și în același timp cît de bănoasă este această în
deletnicire. La Codlea, în acest an beneficiile întreprinderii 
sînt de 2,5 milioane, cu un mi
lion peste sarcina de plan. 
Întreprinderea horticolă „I Mai" din Capitală realizează 
beneficii anuale de 1,5—2 
milioane lei din cultura flo
rilor. Și dacă cereri sînt, 
dacă se obțin atîtea beneficii.

NU AVEM FLORI?
cei care nu au pe cineva cu
noscut la întreprinderea pro
ducătoare de flori 7

Prin urmare, nici la Horti
cola „1 Mai" n-am putut oferi 
cactusul. Dacă nu sînt oame
nii de vină...

Unitățile agricole de stat, în
treprinderile sfaturilor popu
lare nu sînt singurele produ
cătoare de flori. Aici se în
scriu. sau mai bine zis ar trebui să se înscrie și cooperati
vele agricole deoarece este o 
ramură de producție deosebit 
de rentabilă. Ce au făcut a- 
cestea 7 Aproape nimic, deși în jurul orașelor ar putea să 
existe cîteva unități speciali
zate cît de cît în această cul
tură. Și ce venituri ar rea
liza !

Problema florilor nu este 
numai o problemă de cantita
te ci și de calitate, de sorti
ment. Si pe această linie, spe
cialiștii, cercetătorii, au un 
cuvînt greu de spus.

Iată de ce, în cadrul anche
tei noastre am urmărit si ce 
face stiinta pentru dezvoltarea 
floricultură în tara noastră, 
pentru îmbogățirea sortimen
tului. Am solicitat. în această 
privință, părerea tovarășului 
prof. ION MAIER, directorul 
Institutului pentru legumicul
tură si floricultură. recent în
ființat.

„Pînă acum. în activitatea 
de cercetare, floricultură a 
fost un sector neglijat. In ca
drul fostului institut de cerce
tări horticole, erau numai doi 
cercetători care se ocupau de 
această problemă. Este ade
vărat că au fost obținute une
le rezultate în ce privește 
tehnologia culturii garoafelor 
în seră, crearea de soiuri noi, introducerea unor sorti
mente aduse de peste hotare. 
Dar toate acestea sînt prea puțin simțite de populație. 
Producția de flori și mai ales 
a celor tăiate este complet ne-

de ce problema florilor nu « 
încă în actualitate 7

Problema mai prezintă și un 
alt aspect. Pe piața mondială 
se cer cantități enorme de flori și România ar putea face un 
export intens cu aceste pro
duse. In timpul vizitei pe care 
am’ făcut-o la serele de la 
Codlea am cunoscut pe un re
prezentant al firmei „Armând 
Ferrari" din Frankfurt pe 
Main, domnul Horst Geuther. 
Dînsul susținea că a venit să 
contracteze garoafe și că pe piața mondială se cer, de ase
menea, cantități mari de 
trandafiri și diferite flori. 
Dar ce putem oferi noi la 
export 7 Interesîndu-mi de a- 
ceastă problemă la între
prinderea Fructexport am 
aflat că multe țări ne solicită 
flori. S-a încheiat un contract 
cu Libanul, clientul asigurînd 
chiar unele semințe. Florile 
sînt solicitate de Austria, 
Finlanda, Iugoslavia, dar, asa 
cum am fost informat, nu se 
poate asigura nici un sfert 
din florile tăiate care se cer la 
export.

Prin urmare nu este vorba 
numai de un capriciu. Este, 
în ultimă instanță, și o afa
cere comercială. Fiind negli
jată. statul pierde, cerințele 
populației nu sînt satisfăcute. 
Oare se vor trage învățăminte 
din această situație ?

După cum au remarcat citi
torii, n-am avut cui oferi 
ghiveciul. Nimeni nu-i vinovat de lipsa florilor. Aparent 
numai. Pentru că în egală mă
sură pot fi trase la răspun
dere pentru această situație 
sfaturile populare orășenești, 
Departamentul întreprinderi
lor agricole de stat, uniunile 
cooperatiste. Dar răspunderile 
sînt răspunderi. Populația aș
teaptă flori. Ele nu pot, 
desigur, înflori peste noapte. 
Să se treacă însă o dată la 
producerea lor.

(Urmare din pag. I)

Gh. GRAURE

70 de ani de la nașterea lui
_

Format și educat de partid în 
anii grei ai ilegalității, N. Popescu 
Doreanu — în decursul celor peste 
patru decenii de activitate — s-a 
dăruit luptei pentru victoria cau
zei clasei muncitoare, pentru în
făptuirea idealului ei suprem — 
socialismul.

S-a născut la 16 decembrie 1897, 
în casa unui muncitor cismar din 
București. Sărăcia și mizeria îndu
rate, conștiința nedreptății sociale, 
l-au apropiat de timpuriu de miș
carea muncitorească.

Era prin 1919 cînd N. Popescu 
Doreanu — încă elev al Școlii de 
conducători de lucrări publice din 
București — pășea pentru prima 
dată pragul sălii scunde și întune
coase din Calea Griviței, unde-și 
țineau întrunirile lor muncitorii 
ceferiști. Aici a cunoscut el idealu
rile pentru înfăptuirea cărora se 
ridica la luptă, în acei ani de pu
ternic avînt revoluționar, întreg 
proletariatul român. Ca membru 
al Partidului Socialist, activează 
în cadrul organizațiilor de tineret 
și în sindicatele profesionale. Ta
lentul său propagandistic și orga
nizatoric îl fac în scurt timp re
marcat și apreciat de tovarășii săi 
de luptă.

Devine membru al Partidului 
Comunist Român încă de la crea
rea acestuia în mai 1921. Acest 
lucru îl mobilizează și mai 
mult să-și consacre întreaga capa
citate și energie luptei revoluțio
nare. în calitate de membru al Co
mitetului Central Provizoriu al 
Mișcării Tineretului Socialist, iar 
mai tîrziu ca secretar al Comitetu
lui Central al U.T.C., Popescu Do- 
reanu își aduce o importantă con
tribuție la crearea și consolidarea 
organizației revoluționare a tine
retului. Ia parte, ca delegat al ti
neretului comunist, la Congresul 
sindical de la Sibiu din iunie 1922 
și la Congresul al II-lea al P.C.R. 
ținut în luna octombrie a aceluiași 
an la Ploiești.

în toamna anului 1925, după 
Conferința Națională a tineretu
lui comunist care a avut loc la 
Galați, Doreanu este arestat îm

preună cu alți 54 de activiști șl 
condamnat la închisoare.

După eliberarea din detențiune 
în aprilie 1927, îl găsim printre 
activiștii de frunte ai Blocului 
Muncitoresc Țărănesc, ca secretar 
general, muncind intens pentru or
ganizarea propagandei electorale 
în vederea alegerilor care i-au a- 
dus Blocului adeziunea unui mare 
număr de muncitori și țărani.

Neobosit militant comunist, Do
reanu a fost în același timp un 
bun mîniuitor al slovei și condeiu
lui. Redactor la „Socialismul" și 
„Lupta comunistă", la „Tineretul 
Socialist" șl „înainte", colaborator 
la „Cuvîntul liber", „Dacia nouă", 
„Reporter", secretar de redacție la 
„Facla" lui N. D. Cocea, el a con
tribuit prin scrisul său la propa
garea ideilor marxism-leninismu- 
lui și a politicii partidului, la de
mascarea politicii reacționare a 
claselor dominante și la mobiliza
rea maselor în lupta împotriva 
fascismului, care devenea tot mai 
amenințător.

Fecunda sa activitate revoluțio
nară i-a atras din nou prigoana 
din partea autorităților. La sfîrși- 
tul lunii mai 1941, N. Popescu Do
reanu a fost internat, împreună cu 
alți militanți comuniști și antifas
ciști, în lagărul de la Tg. Jiu.

în perioada ce a urmat istoricu
lui act de la 23 August 1944, i s-au 
încredințat diferite sarcini de răs
pundere pe linie de partid, în or
ganizațiile obștești și în aparatul 
de stat, participînd prin munca sa 
perseverentă și plină de abnegație 
la opera de construire a României 
socialiste. N. Popescu Doreanu a 
încetat din viață la 24 iulie 1960, 
în plină activitate.

Viața și lupta militanților 
comuniști constituie un exemplu 
de înaltă principialitate, de abne
gație pentru libertatea și fericirea 
poporului, pentru înflorirea patriei.

Constantin PETCULESCU 
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Autoturismele concursului excepțional
PRONOEXPRES

Anul acesta, 750 de participanți la sistemele Loto-Pronos- 
port au ciștigat autoturisme.

O nouă șansă de a intra in posesia unui autoturism este 
concursul excepțional ,,Pronoexpres" din 17 decembrie a.c. 
la care se atribuie in număr nelimitat autoturisme Renault 
10 Major, Skoda 1 000 M B, Fiat 850 și Trabant 601.

Prin tragerea la sorți se acordă 10 autoturisme: 2 Skoda 
1000 M B, 4 Fiat 850 și 4 Trabant 601.

Se mai acordă premii in bani de valoare variabilă și fixă.

„VA.»

Cum am mai putea trudi de dimineața pînă noaptea cu pasiune, cu entuziasm, cu bucurie, pentru a adăuga noi trepte edificiului social, dacă am simți apăsîndu-ne tot timpul pe piept lespedea mormîntului 7 Cum am mai putea adora ființe umane asemeni nouă, cum am mai putea bea din elixirul dragostei în nopțile cu lună, cum am mai putea da viață altor ființe omenești, cum am mai putea zîmbi în lumina dimineților cu pruncii în brațe 7 Cum am mai putea cînta și rîde 7 Cum am mai putea petrece în euforia dulce pe care ne-o dă vinul, acest sînge stors din arterele pămîntului pentru a ne aprinde în vine foc 7Poate că niciodată, în îndelungata lor Istorie acoperită de purpura gloriei și de petele de sînge ale morții, oamenii acestui popor nu s-au gîndit mai puțin la moarte, nu au vorbit mai puțin despre moarte ca în epoca care a urmat revoluției socialiste. Afundați în clocotul construcției, învăluițL în vacarmul muncii căreia ne-am dăruit cu toată ființa, stăpîniți pînă în fibrele cele mai adinei de bucuria triumfului în lupta cea mare, fericiți de a fi ridicat pe soclu străvechiul ideal prigonit — cîți dintre noi au mai avut timp să se gîn- dească la moarte 7 Să vorbească despre ea 7 Am uitat poezia care odinioară ne smulgea lacrimi cu tânguirile ei nevolnice, cu plînsetul ei muieresc, cu tristețea ei artificială, prefabricată. Am uitat filozofia vechilor eseiști laici sau eclesiaștl ce ne îndemna să ne autodisprețuim sau să ne autoflagelăm. Cui nu i-ar fi fost rușine să intre în mijlocul furnicarului dezrobit care-șl suflecase mînecile, în mijlocul mulțimii care cînta în gura mare marșuri eroice de luptă și de muncă și să strige : „opriți-vă, așezați-vă să vorbim despre moarte. Vreau să vă amintesc despre sfîrșitul apropiat al fiecăruia".Marea epopee a revoluției proletare a fost un triumf al vieții. O nouă și nimicitoare lovitură dată ideii de moarte.Dar nu și fenomenului natural, fatal și inexorabil, al dispariției omului.Și dacă este atît de bine că oamenii au dat moartea uitării, nu există și un revers al medaliei 7 Nu cumva, uitînd că e trecător, că materia din care e alcătuit e foarte puțin conștientă de sine, că legea pieirii îi domină pe toți în mod egal, nu cumva, în felul acesta, omul riscă să se creadă — el, ca individ — stăpîn absolut al lumii 7 Nu cumva aceasta îi poate face pe unii să piardă simțul adevăratelor proporții ale efemerei lor existențe pămîntești 7 Să uite că nu omul cl umanitatea este atotputernică și eternă 7 Scăparea totală din vedere a legității pieirii, amnezia cu privire la propriul său destin, nu sînt de bun augur pentru viața spirituală a omului. Absența — imponderabilă desigur, subcon- știentă — a ideii perisabilității, se compensează astfel cu infiltrarea — tot imponderabilă și subconștientă — a ideii vieții infinite.Aceasta e, poate, una din sursele Iraționalismului în existența unora, pricina risipei disprețuitoare a stropului de timp ce le revine din depozitul eternității. Lipsit de intuiția proporțiilor acestei picături, omul asvîrle timpul în dreapta și în stînga, ca un fecior de bani gata. Abia cînd îi mai rămîn de trăit cîteva clipe, cuprins de un sentiment îngrozitor în care se adună spaima și regretul, dezamăgirea și neputința, începe să înțeleagă esența și valoarea efemerului. Atunci ar vrea să trăiască ca un nebun, dar stropul lui din marele depozit s-a consumat. Numai omul care are conștiința efemerului știe să-și așeze viața în rafturile veșniciei. Este cunoscut doar că lucrurile cele mai prețioase de pe lume sînt lucrurile rare, iar plăcerile cele mai intense sînt plăcerile scurte. Viața e un minereu — de aur, de uraniu, de plutoniu — în care sînt amestecate alandala tot felul de corpuri străine. In roca vieții tuturor, fără excepție, există — în proporții mai mici sau mai mari — aur, uraniu, plutoniu, dar conglomeratul în care se găsesc le fac identificabile la prima vedere. Și datorită unei indolențe dezesperante, multi nu știu, nu află niciodată compoziția personalității lor. Dispar, ducînd cu ei valori incalculabile, ireversibil pierdute pentru omenire. Con

știința scurtimii și unicității vieții este unul din suporturile responsabilității de a trăi și crea.Blazarea nu este altceva decît un mijloc de accelerare a cursei spre dispariție. Inconștientului care se crede veșnic, lenea îi împuținează viața. Nepăsarea este aliata morții. Multi oameni trăiesc, pînă la un punct, cu certitudinea că se pregătesc pentru o operă capitală. Unora aceasta le permite ca, nefăcînd nimic, să-și păstreze moralul. Vine însă momentul psihologic critic. Nu se petrece nimic... Se trezesc 7 Nu ! își schimbă doar justificarea lenii și iresponsabilității. In loc de „voi face" spun : „ce-ași fi putut să fac...". Se găsesc întotdeauna la îndemînă zeci de motive meschine gata să preia vinovăția nerealizării. Șl moartea nici măcar nu se anunță... Vicleană și sadică, ea ne ia prin surprindere. Marea ei plăcere e să ne găsească nepregătiți. Aceasta e finala pedeapsă pe care o administrează na-

Conștiința efemerului trebuie să ne facă mai buni, mai drepți, mai cinstiți, mai probi unii față de alții. Să ne gîndim, ce poate furniza în ultima secundă zim- betul acela de mulțumire cu lumea și cu sine însuși, de împăcare cu moartea, pe care-1 au oamenii care spun : „eu mi-am trăit viața". Muribunzii senini sînt cei care au lăsat pe pămînt o urmă luminoasă, care au trimis printre oameni o cît de ușoară briză de generozitate, de căldură sufletească, de bine. Cei cruzi, nemiloși, meschini și ipocriți, cei care au umplut lumea cu veninul răutății lor, pier crispați și nemulțumiți, se zbat în chinuri și deznădejde. Iar cei care au vegetat, care au trăit numai pentru a visa, se topesc ca fulgii de zăpadă în văzduh. Mica pată udă pe care o lasă pe pămînt, dispare, uscată de răsuflarea fierbinte a țărînei.Una din marile erori ale unor oameni este că nu-și dau seama de zădărnicia răului pe care-1 săvîrșesc, ci
„Eternul" efemer
tura — disprețuită, ignorată, ultragiată — inconștienței noastre sfidătoare.Cînd spune despre cineva că trăiește șl se poartă de parcă ar vrea să împărătească lumea, poporul sancționează egoismul individului care adună în jurul lui, lacom, bunuri pămîntești, care-șl transformă viața într-un efort epuizant de acumulări materiale pentru sine. Se gîndește la indivizii care-și jertfesc anii cei mai buni, zăcămintele cele mai valoroase de inteligență, de sensibilitate, pentru a smulge cît mai mult, mult mal mult decît ar avea nevoie ei șl ai lor. La cei care, posedați de demonul înavuțirii, spoliază și jecmănesc, rup de la gura celor care nu au nici cît le trebuie să trăiască, asvîrl cu prodigalitate în jur ceea ce au do- bîndit nemeritat, sfidîndu-i cinic pe cei flămînzi.Exprimîndu-se astfel, poporul se gîndește la indivizii care pierd simțul egalității cu semenii lor. Care, avînd ochiul bolnav și spiritul de observație pervertit, încep să se considere mai mult decît este un om. Raporturile de inegalitate, acuzate fundamental atît de naștere cît și de moarte — fenomene biologice generale — au fost marele viciu contractat de umanitate după ieșirea din erele primitivității.Pierderea simțului egalității naturale, crearea ierarhiilor de clasă și de castă, cu întregul lor cortegiu de nedreptăți, au generat cele mai atroce suferințe prin care i-a fost dat omului să treacă în decursul imemorabilei sale existente pe acest pămînt. Uitînd că nimănui nu-i e dat să împărătească lumea, omul și-a ucis adesea semenul numai pentru ca locul lui să fie mai larg. Istoria înfățișează tabloul tragi-comic al unor indivizi care, alergînd în grupuri compacte spre mormînt, își pun unii altora piedica pentru a ajunge mai repede în față ; care se încleștează pentru ceva ce țin în mînă, strălucitor, de preț, dar pe care, odată ajunși la marginea prăpastiei, îl vor lepăda de la sine. Uitînd spre ce aleargă, în loc să privească în jur. să se bucure de ce văd, să încerce să sporească frumusețea lumii, el își pierd timpul și puterea pentru a se minți, înșela și necinsti unii pe alții.Baza socială a acestui dezechilibru a dispărut în orîn- duirea noastră, dar sentimentul continuă să-i mal stăpânească încă pe unii. Disprețuindu-se, oamenii păcătuiesc capital față de originea lor unică, față de destinul lor natural comun. Sîntem cu toții stele multicolore într-un vast foc bengal... Strălucind oleacă mai mult sau mai puțin, stingîndu-ne cu o clipă mai devreme sau mai tîrziu, ne topim cu toții în același neant unde intrăm — din nou absolut egali — în veșnicul circuit al materiei.

numai de eficiența lui. De obicei, se știe, cineva face rău altuia pentru a-și face sieși bine. Pentru el comiterea actului are o utilitate imediată, un efect pragmatic cert. Este un lucru verificat îndelung prin întreaga experiență a speței. Dar binele pe care omul și-1 obține astfel este și el efemer ; are, de cele mai multe ori, o viață foarte scurtă — ceea ce-1 îndeamnă, de altfel, să reediteze răul. Cînd cineva se agită întinzînd plasa unui plan meschin, conceput anume pentru a te lovi, ți se întîmplă ca în loc de revoltă să te cuprindă o imensă, o copleșitoare milă pentru omul acela. Pentru că, dînd astfel din coate, lovind cu năduf în dreapta șl în stînga, el nu face altceva, biet inconștient, decît să-și sape și mai greu drumul, și așa extrem de accidentat, spre pieire. Actul de a-I opri este de aceea nu numai o necesitate și o îndatorire socială elementară, cl și o primordială caritate umană. Cîștigul răului e trecător și strict Individual. Răul comis însă dăinuie pentru că efectul său intră în aria socială, devine colectiv. Dacă pe plan individual el este deci, în ultimă instanță, o zădărnicie, unul din nenumăratele gesturi absurde și gratuite proprii celor ce vor să împărătească lumea, pe plan general răul se însumează și persistă, intră în structura umanității, perpetuîndu-i marile imperfecțiuni. In schimb, binele, chiar dacă individului nu-i oferă mai mult decît tot o efemeră satisfacție personală, se încorporează — conform aceluiași mecanism — în inima lumii, fortifl- cînd-o. în plus, eficiența lui pozitivă generală se răs- frînge pînă la urmă și asupra celui care l-a făptuit.Unor oameni le scapă din vedere nu numai propriul lor caracter efemer, ci și șubrezenia și perisabilitatea lucrurilor, a bunurilor materiale, a elementelor naturii înseși. M-am întors, după aproape douăzeci de ani, prin locurile pe unde mi-am petrecut adolescența. Nu numai că o mare parte din oamenii care animă, ca eroi principali, amintirile vieții mele de atunci, nu mai erau, dar dispăruseră sau căzuseră în paragină lucrurile ce făcuseră obiectul principal al frămîntărilor și strădaniilor acestora, care fuseseră la un moment dat însăși rațiunea existenței lor. Casa pentru Care un țăran bătrin se bătuse cu o cruzime animalică cu fratele său,_ nici nu mai exista. Pe locul unde fusese acest putred măr al discordiei, era acum bătătura goală a - unei alte case, ridicate de curînd de urmași, ca rod al muncii lor incomparabil mai puțin încrîncenată și mai liberă. Impunătoarea clădire de pe poarta căreia ieșea caleașca lăcuită a prefectului de pe vremea aceea, clădire în care noapte de noapte se petreceau întîmplările ce făceau obiectul tuturor comentariilor mondene ale orașului, pă

rea acum o casă demodată, ridicol împodobită cu resturi de stucaturi degradate, zdrențuite. Un document trist al netrăiniciei lucrurilor mici, al dezastrului pe care îl operează mina nemiloasă a timpului, acolo unde o mînă lacomă de om a adunat și a ținut strîns, crezînd, în rătăcirea minții acestuia, că pentru totdeauna.Uitînd că totul se schimbă, unii se simt mereu tentați să dea verdicte absolute, să formuleze, cu sentențiozita- tea veșniciei, concluzii și legități definitive. Necunoscînd străvechea și dramatica cronică a adevărurilor — considerate aproape de fiecare dată eterne — neînțelegînd bine istoria progresului uman, care și-a croit drum pes_ te cadavrele adevărurilor ce nu rezistau probei de foc a cunoașterii, unele persoane se baricadează pe petecul lor de adevăr, cu un fanatism sălbatic. Intoleranți la opinii' contrarii, unii botează bombastic și provocator tot ceea ce nu înțeleg încă, drept aberant șl absurd. Cine pierde simțul relativității pierde arma elementară a cunoașterii. Astfel dezarmați, unii absolutizează, generalizează șl universalizează cu o ușurință și o ușurătate ce arată întreaga măsură a ignoranței și naivității lor. Numai logica dialecticii ne poate feri de grotesc și ridicol. Numai ea poate da pondere gîndirii și simțirii, măsură vieții, ne poate face să înțelegem, măcar în parte, echilibrul atît de armonios, chiar dacă atît de șubred, al lucrurilor. Simțul relativității ne ajută să devenim flexibili și raționali și să ascendem perpetuu spre înțelepciune — capacitatea, cred, de a intui raporturile și proporțiile existente în realitate, în viață, în univers.Literatura mondială e plină de mărturisirile unor oameni capabili de a păstra, chiar și în cele mai vijelioase torente ale vieții, luciditatea, conștiința efemerului. Dar mulțl dintre ei se simțeau cuprinși de o groaznică amețeală, ori de cîte ori trebuiau să-și arunce privirile peste marginea genunei. Rămîneau paralizați de frica abisu_ lui spre care se simțeau atrași să privească ca o forță irezistibilă. Vlahuță spunea că nu se cutremura de moarte ci de veșnicia ei.Dar oare veșnicia vieții ar fi mai puțin înspăimîntă- toare 7 Ea nu ar fi un abis tot atît de adînc 7 Un om, uitat de moarte, rătăcind prin secole ca un strigoi, incapabil să mai simtă trecerea timpului prin sine, nu ar împietri 7 Lipsit de beția ușoară a necunoscutului spre care alergăm în fiecare clipă, de curiozitatea neprevăzutului, de posibilitatea pămîntească, efemeră, dar atît de sublimă a fericirii, sufletul omului nu ar deveni o baltă stătută, plină de mîl și de vegetație putredă 7 O imensă lene spirituală și o indiferență biologică ucigătoare ne-ar cuprinde cred, ca niște pînze de păianjen, viața.Ce valoare etică ar avea existența eternă devenită, prin absurd, o neîntreruptă beatitudine ?' Oamenii au revendicat nu o dată ralul, aici, pe pămînt ! Această dorință, absolut justificată în esența ei, a devenit stindard de luptă pentru oropsiți. Dar raiul a fost conceput de mintea îngustă a popilor îmbuibați, obezi și leneși. Un asemenea rai e oare mai bun decît flăcările iadului ? Căci în cuprinsul lui se trăiește în nepăsare și trîndăvie — deci, în desfrîu. Rațiunea e moartă, iar în locul ei cresc tuturor aripioare pentru a zbura cît mai aproape de „domnul". Intr-un astfel de rai domnește un groaznic cinism și o plăcere iezuitică la gîndul că alții se chinuie în focul iadului. Putem întrona pe pămînt o asemenea veșnicie 7Aspirația inconștientă spre eternitate e un inconștient atentat la echilibrul veșnic. Fără întuneric ar mai fi existat lumina 7 Fără fundalul de catifea neagră al neantului, pe ce ar mai seînteia diamantul, încărcat da focuri albe, al vieții 7Fiecare litru de apă ce curge între malurile fluviului, trecînd prin fața noastră, spre mare, e un prototip desă- vîrșit al efemerului. Dar fluviul trăiește mii de ani. Stropul e infim, dar fluviul e permanent, masiv și viguros. Alcătuită din miliarde de stropi, această vînă groasă de apă brăzdează pămîntul, fertilizează glia, potolește setea văzduhului șl a viețuitoarelor.Viața nici unuia dintre noi nu se scurge în zadar dacă-și transmite energia, oricît de puternică sau da modestă, giganticului curent de înaltă tensiune al umanității care străbate spațiile — străluminînd universul mai departe, tot mai departe...Nu e acesta sensul curgerii efemere în veșnicia T
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NICI UN OBIECTIV ECONOMIC
In raportul prezentat la Conferința Națională a P.C.B. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea ca, pe viitor, să fie concentrate 
mijloacele materiale, financiare și forța de muncă asupra unui număr mai 
restrîns de obiective de investiții pentru a asigura mai buna folosire a 
acestui potențial și pentru scurtarea termenelor de dare în funcțiune a 
noilor capacități de producție. Sub acest aspect, o sarcină de mare răs
pundere care stă în fața ministerelor titulare de investiții șl a organiza
țiilor de construcții o constituie respectarea cu strictețe a datelor prevă
zute pentru punerea în funcțiune a noilor obiective și capacități de pro
ducție, reducerea continuă a duratei de execuție a investițiilor.

Pe baza măsurilor luate de partid și guvern, anul acesta activi
tatea de investiții se va încheia în condiții mai bune decît în anii ante
riori. Satisfacția ar fi fost, desigur, deplină, dacă toate ministerele și 
șantierele și-ar fi îndeplinit ritmic și integral planul de investiții și, mai 
ales, dacă - concomitent cu realizările valorice - toate obiectivele și 
capacitățile de producție ar fi fost puse în funcțiune la termenul pre
văzut Iată ce concluzii se desprind din acest unghi de vedere din acti
vitatea unor șantiere din regiunile Brașov, Oltenia, Bacău și Suceava. Ă

In cons trucție-
DUPĂ TERMENUL
STABILIT!

BRAȘOV * 

Planul anual a fost în
deplinit. S-au creat 
condiții pentru devan
sarea intrării în func
țiune a unor capacități 
noi

In ciuda timpului friguros, pe șantierul uzinei „Steagul roșu" din Brașov ce lucrează într-un ritm trepidant. Obiectivele ce se ridică aici fac parte din- tr-un vast plan de dezvoltare a acestei importante unități industriale și se circumscriu în sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R., potrivit cărora pînă în 1970 producția u- zlnei urmează să ajungă la 37 000—40 000 autocamioane și autotractoare pe an.— Aceasta înseamnă o sporire de 3 ori a producției realizate de uzină în 1965 — ne spunea ing. Petre Bădnlescu, șeful serviciului de investiții. Pentru creșterea potențialului productiv, uzinei i-au fost a- locate în actualul cincinal fonduri în valoare de 873 milioane lei, din care 350 milioane lei construcții și montaje. Se prevede să se construiască noi hale de fabricație, iar cele existente să fie mult dezvoltate. Primele obiective prevăzute — complexul de livrări șl pista de rodaj — au și fost date în exploatare. In prezent se lucrează intens la noua turnătorie de fontă și la o hală monobloc.Pentru a ne face o imagine asupra volumului lucrărilor ce se execută aici, e suficient să arătăm că numai cele două obiective mai importante — hala turnătoriei și hala monobloc, în care vor fi adăpostite secțiile de tratament termic și de șasiu — vor avea o suprafață totală de peste 60 000 m.p. Turnătoria de fontă va avea o capacitate de 55 000 tone piese turnate pe an, fiind cea mai mare turnătorie de acest gen din țară. Ea este prevăzută să intre in funcțiune parțial la începutul anului 1969. Hala de tratamente va fi și ea dată în exploatare, eșalonat, începînd cu trimestrul IV 1968. Concomitent, în uzină se lucrează și la dezvoltarea actualelor capacități de producție. De relevat este șl faptul că noile obiective, cît și cele existente, vor fi dotate cu utilaje și linii tehnologice automate de mare productivitate. O bună parte din acestea sînt executate în regie proprie.Lucrările de dezvoltare și dotare tehnică a uzinei „Steagul roșu" vor avea ca efect nu numai sporirea producției, ci vor asigura și o diversificare a acesteia, o creștere substanțială a productivității muncii. Care este stadiul lucrărilor pe șantier ?— La toate loturile — ne spunea ing. Andrei Toth, din conducerea șantierului — lucrările se află în avans față de grafic. Planul anual de investiții a fost realizat mai devreme. Constructorii noștri intensifică ritmul de lucru pentru a închide parțial cele două mari hale. Scopul urmărit este de a asigura front de lucru pentru perioada de iarnă.Nu este pentru nimeni un secret că unul din factorii esențiali care au asigurat realizarea unui ritm intens de lucru pe șantier l-a constituit conlucrarea fructuoasă dintre beneficiar și 

constructor. în plus, constructorul are meritul incontestabil de a fi organizat mai bine munca pe șantier. S-a distins în mod deosebit echipa de lăcătuși- montori condusă de Constantin Măgureanu, care a reușit să monteze într-un termen record construcțiile metalice ale celor două mari hale. Se cuvine să evidențiem și preocuparea susținută a constructorului și beneficiarului pentru reducerea consumului de metal. Pe baza schimbării soluțiilor inițiale, s-a reușit să se economisească numai în acest an circa 900 tone metal.Intr-un ritm intens se desfășoară lucrările și pe șantierul unui alt obiectiv strîns legat de fabricația autocamioanelor. Este vorba de șantierul fabricii de platforme, unitate industrială de sine stătătoare, care se ridică tot în această zonă a orașului. Deși lucrările de construcții pe acest
c O R A B IA-

Sub „umbrela" reali
zărilor valorice, con
strucția fizică a rămas 
în urmă

Ne aflăm la Corabia, o- raș de pe malul Dunării, unde din acest an s-au a- tacat lucrările la o fabrică de zahăr (cu o capacitate de prelucrare de 3 000 tone pe zi) și la moderna tăbă- cărie minerală — obiective care vor propulsa acest o- raș pe magistrala industrializării socialiste. începutul a fost dinamizant, în- registrîndu-se ritmuri de execuție ce întreceau așteptările. A apărut însă, treptat, incertitudinea, intensitatea lucrărilor în- scriindu-se pe o curbă descendentă, iar unii dintre constructori și montori, proiectanți și beneficiari manifestă îndoială în respectarea termenelor stabilite de punere în funcțiune a celor două obiective industriale.Antreprenorul general, adică întreprinderea nr. 6 construcții Craiova, care înalță ambele obiective, se joacă ca și în alte ocazii de-a v-ați ascunselea și se pretează la „jonglerii": „Stăm bine pe aceste șantiere. Am depășit planul valoric cu 103 la sută", ți se argumentează prompt, în acest fel, sub platoșa procentului, se tolerează anomalii, restanțe, posibilități nefolosite, capabile să ridice șantierele Cora- 

nou șantier au început abia la jumătatea lunii a- prilie, principala hală de fabricație se află în faza de închidere. Din cele relatate de șeful șantierului, stadiul avansat al lucrărilor va permite ca noul o- biectiv să poată fi predat în cursul anului viitor. La aceasta a contribuit în bună măsură și scurtarea cu 30 la sută a timpului de montare a formelor — prin folosirea unei soluții deosebit de eficiente — la care și-a adus contribuția echipa de fierari-betoniști condusă de Petre Schafa.Lucrări importante de investiții se execută și la uzina „Tractorul". Se construiesc noi capacități de producție, se extind cele existente. Unele dintre o- biectivele prevăzute au fost terminate. S-a dat în exploatare hala tractor greu, care va asigura sporirea producției de tractoare de 1300 CP. Alte obiective importante se află în pll- 

biei la rangul celor fruntașe. Există un mecanism care fardează bilanțul realizărilor valorice peste plan? Da, există. Constructorii tăbăcăriei minerale, a- vînd un plan mic față de posibilități, au cîștigat foarte ușor un avans valoric la lucrări, de cîteva milioane lei. Nu însă și șantierul fabricii de zahăr. Dar cînd se termină luna sau trimestrul, se amestecă în aceeași oală rezultatele de pe cele două șantiere și se face o medie. Ca și cum între cele două obiective nu ar exista nici o diferență. Eronate calcule! „Realizările sînt nesatisfăcătoare" — ne informează organele Băncii de Investiții. Pînă la sfîrșltul lunii noiembrie, deși s-a raportat ca îndeplinit, din planul anual de investiții nu s-au realizat decît 83 la sută. Nu au fost recuperate față de grafic lucrări rămase în urmă în valoare de circa 15,9 milioane lei. Ele se referă la construcția și montajul centralei electrice de termoficare, a halei principale a fabricii de zahăr, la silozul de sfeclă, la alimentarea cu apă, atelierul mecanic, uscătorla de borhot.Să vedem „pozițiile" oamenilor care răspund de 

nă execuție. Constructorii de pe acest șantier, intensificîndu-și eforturile, au obținut în ultima vreme rezultate remarcabile. Bunăoară, deși inițial s-a prevăzut ca hala tratament termic să fie terminată în trimestrul IV 1968, prin grăbirea ritmului de execuție s-au creat condiții ca ea să fie predată la începutul anului viitor. în prezent, aici se lucrează fără întrerupere la montajul u- tilajelor complexe pentru tratament. Unele dintre a- ceste utilaje se află acum în probe. Stația de epurare a apelor reziduale, cea mai complexă instalație, va fi dată în exploatare în trimestrul I 1968.Sculăria este cel de-al doilea mare obiectiv aflat în construcție. Necesitățile stringente de S.D.V.-uri, reclamate de asimilarea noilor tipuri de tractoare de 40 CP, au impus o devansare a termenului Inițial. Fată de 1971, termen stabilit Ia început, secția va fi terminată și predată încă în acest an. Se preconizează să intre în exploatare la sfîrșitul trimestrului I 1968, ceea ce va însemna un mare succes al constructorilor de la întreprinderea de construcții și montaje industriale Brasov. Intrarea în funcțiune maj devreme a acestui o- biectiv va avea efecte pozitive asupra perfecționării producției la uzina de tractoare.Este de remarcat că șl constructorii de pe șantierul acestei uzine au realizat înainte de termen planul anual de investiții, creîn- du-se astfel — după cum am văzut — posibilitatea ca noile obiective să intre mai repede în circuitul e- conomic. Ținînd seama de rezultatele obținute, ministerul de resort a alocat uzinei „Tractorul", în mod suplimentar, importante fonduri. în anul ce vine, volumul lucrărilor de investiții ce se vor executa aici va crește simțitor. Se vor ridica două noi hale de fabricație care urmează să fie predate pînă la sfîr- șitul anului 1968.

construcția celor două o- biective industriale. Ing. Dimitrie Langu, un constructor Inimos și pasionat de meseria lui, dar insuficient de obiectiv, după cîteva ore de discuții a rămas convins, totuși, că țapul ispășitor al nerealiză- rii stadiilor fizice la unele lucrări de care răspunde tot furnizorul a rămas. Fără îndoială, furnizorul — în persoana uzinei Bocșa Română — mai trebuie să livreze zeci de tone construcții metalice, iar Fabrica de ciment Bîrsești să recupereze restanțele. Am insistat. în zadar. Tov. Dimitrie Langu în ruptul capului nu-și aduce aminte că întreprinderea din care face parte nu i-a asigurat Ia termenul fixat cele 80 tone tîmplărie metalică strict necesară și nici circa 1 800 metri pătrați schelă metalică pentru terminarea zidăriei la magazia de borhot uscat, unde lucrările au fost sistate încă din septembrie.Isonul i l-a ținut tot timpul și inginerul șef al șantierelor, Marcel Borcan. „La tăbăcăria minerală — ne-a spus interlocutorul — mai avem de bătut încă 200 de piloțl, ce trebuie să-i primim de la întreprinderea de prefabricate din 

Craiova. De asemenea, din cei 4 850 mp fîșii cu goluri, de la aceeași unitate, nu au sosit decît cîteva sute mp...“. La 3 noiembrie pe șantierele Corăbiei se găseau sute de piloți, dar nimeni nu se frămînta, în- trueît lipsea instalația pentru a-i bate în pămînt. In aceeași zi. discuția la care am asistat, împreună cu tov. Petre Dobrotescu, secretar al Comitetului orășenesc Corabia al P.C.R., dintre ing. Dimitrie Langu si inginerul-șef adjunct al Trustului utilaj greu București, Valentin Bratu. se desfășura în modul următor:— Cînd o să-mi dați o Bonetă? a întrebat primul.— Cînd o să fie reparată — a răspuns bucureștea- nul. în fond, cînd trebuia să fie reparată ? — am întrebat. „La 25 octombrie", ne-a dat replica reprezentantul beneficiarului tăbăcăriei minerale, prezent și el la discuție. După care, ing. Valentin Bratu ne-a a- firmat că vine foarte des pe aceste șantiere, că se mobilizează, controlează, a- jută și drege. Punem însă întrebarea : conducerea Trustului utilaj greu București este convinsă de utilitatea acestor deplasări „de ochii lumii"? Precizăm că, la 10 decembrie, zeci de piloți așteptau să fie „puși în operă". Cauza: instalația de batere a plloților, datorită defecțiunilor tehnice, nu a funcționat aproape 10 zile.Un om care ne-a spus ceva a fost tehnicianul Mihail Sălceanu, căruia i-am cerut părerea despre mersul montajelor:— Conduc montajele și mi-e greu să o spun. Am început bine și ne-am împotmolit. N-avem front de lucru la fabrica de zahăr, în timpul ce ne-a rămas pînă la sfîrșitul anului a- vem de recuperat lucrări de montaj în valoare de peste 3 milioane lei. De pildă, hala de fabricație la zahăr trebuia să fie gata în proporție de peste 60 la sută. Aici, montarea utilajelor tehnologice urma să înceapă încă din iunie. Nu s-a montat nimic, căci nu avem unde. Atelierul mecanic, tot de la fabrica de zahăr, trebuia să intre în funcțiune încă din luna iulie, dar acum nici măcar el nu există, deși avem materiale si forță de muncă calificată.Am discutat și cu ing. Romulus Popescu, directorul viitoarei tăbăcării minerale. L-am întrebat:— Sînteți mulțumit de stadiul lucrărilor ?— Sînt foarte nemulțumit. De la 1 iunie, de cînd au început lucrările la tă- băcărie, se putea realiza un volum dublu de lucrări. S-a muncit însă într-un ritm neîngăduit. în săptămîni întregi s-a turnat cîte un stîlp de beton, sau s-a săpat ici-colo cîte o groapă pentru fundații. Am avut un plan inițial de lucrări în valoare de 8 milioane lei și pînă acum s-au realizat 14,3 milioane lei. Dar, constructorii uită că trei milioane și jumătate de lei au fost cheltuiți nu pentru construcții și montaje, ci în scopul organizării de șantier. în acest an se puteau realiza lucrări în valoare de 20 milioane lei.Tov. Petre Golea, primul- secretar al Comitetului raional Corabia al P.C.R., căruia i-am relatat pe larg cele constatate în timpul anchetei, ne-a spus : Așa stau lucrurile. Pe șantierele noastre se perindă mulți tovarăși din ministerele industriei alimentare și ușoare, ai Trustului de utilaj greu București și întreprinderii 6 construcțil-Craiova, care se cam încurcă unii pe alții. Nouă ne răpesc timpul cu vizitele neeficiente, iar statului banii. Corabia are un frumos început industrial. Pentru dezvoltarea șantierelor avem nevoie de ajutor practic, nu de vizite protocolare și promisiuni.Pe șantierele Corăbiei încă n-a sosit timpul să se hiberneze. Aici există oameni capabili, posibilități tehnice, umane și materiale mari. Ele trebuie însă folosite cu maximum de spirit gospodăresc, astfel încît ambele obiective să intre în funcțiune chiar înainte de termenele planificate.

PIATRA NEAMȚ «

Cînd beneficiarul și 
constructorul se cear
tă, pierde... lucrarea

într-un articol apărut In ziarul nostru, cu circa 4 luni în urmă, semnalam o seamă de deficiențe de pe șantierul de dezvoltare a fabricii de triootaje „8 Martie" din Piatra Neamț. Am fost recent din nou pe a- cest șantier. Cum stau lucrurile :Din capul locului, se cuvine să precizăm că, la unele obiective, rămînerea în urmă s-a accentuat, deși termenul de punere în funcțiune a noilor capacități este sfîrșitul acestui an. Potrivit graficelor de șantier, clădirea corpului principal de fabricație trebuia predată la montaj începînd cu data de 30 septembrie. Or, nici vorbă nu poate fi de respectarea a- cestui termen. Mai sînt de executat lucrări, printre care tencuieli, mozaicuri. Si chiar zidărie. Rămasă în urmă era și montarea plafoanelor metalice, ceea ce impietează montarea ritmică a utilajelor. într-o situație asemănătoare se află și celelalte obiective. La vopsitorie, bunăoară, unde montajul utilajelor trebuia să înceapă la jumătatea lunii octombrie, zilele trecute de-abia se „demaraseră" lucrările. Iar la stația de preepurare a apei se făcuseră doar săpături pentru turnarea fundației.Care este poziția constructorului — grupul de
----- SUCEAVA <

Cine admite jocul cu 
termenele ?

Lucrările pe șantierele unor obiective de investiții, de pe cuprinsul regiunii Suceava, sînt executate de către întreprinderea de construcții și montaje nr, 4 Iași, din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor. Pe unele șantiere, cum sînt uzinele textile „Moldova" din Botoșani. IPROFIL Rădăuți, silozul de la Trușești. se execută lucrări în continuare, începute în anii trecuți. Pe altele — uzina de piese de schimb Suceava, Fabrica de mobilă din Cîmpulung Moldovenesc, Fabrica de tricotaje Suceava — lucrările au început anul acesta.Ce se desprinde ? La si
Darea tn funcțiune la termen a noilor obiective și capacități de producție constituie o 

problemă fundamentală a activității de investiții De realizarea acestui imperativ economic ma
jor depinde ca noile obiective și capacități să dea producție Ia timpul stabilit, să asigure acu
mulările bănești corespunzătoare, să contribuie la creșterea avuției naționale. Orice amînare a 
dării în funcțiune a unor capacități de producție diminuează eficiența economică a fondurilor 
de investiții alocate, duce la prelungirea duratei de imobilizare temporară a unor resurse ale 
societății care, în ultimă instanță, se traduce prin pagube pentru economia națională.

în lumina acestor considerente, se impune ca toți factorii care poartă răspunderea pen
tru realizarea la timp a investițiilor să la cele mai urgente și eficiente măsuri care să asi
gure accelerarea ritmului lucrărilor, îndeosebi a celor de montaj, executarea finisajelor, în 
așa fel ca toate obiectivele să fie gata la termen. Trebuie precizat că întreaga răspundere 
pentru orice eventuală nerespectare a termenelor stabilite la un obiectiv sau altul o poartă 
ministerele titulare de investiții și, deopotrivă, organele de resort ale unităților de construcții- 
montaj. Concentrarea forțelor pentru darea în exploatare a tuturor obiectivelor și capaci
tăților prevăzute pe acest an trebuie să se facă concomitent cu crearea condițiilor optime nece
sare asigurării continuității neîntrerupte In execuția investițiilor, pentru ca în prima Jumătate 
a anului 1968 să fie date în funcțiune un număr sporit de obiective și capacități de producție.

Îndeplinirea integrală a planului de punere în funcțiune a investițiilor din acest an și din 
anii următori constituie o premisă esențială a realizării sporurilor de producție prevăzute de 
planul cincinal, are o importanță deosebită pentru progresul continuu și rapid al întregii econo
mii naționale, potrivit sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului.

Pagind realizata de Nicolae MOCANII Victor DELEANU, 
Gheorghe BALTA și Nistor JUICU, corespondenții „Scînteii"

șantiere nr. J Piatra Neamț ?— Nu avem probleme — ne-a spus tov. Ion Mancea, inginer șef al grupului. Totul este organizat în așa fel ca să terminăm cît mai repede lucrările de construcții.Toate bune, dar cînd mai lucrează și montorii ? Șl apoi pentru unele mașini și utilaje se prevede o perioadă de rodaj, care durează 2—3 luni de zile pînă să intre efectiv în producție. Să vedem și părerea beneficiarului, respectiv a ing. Dnmitru Boariu, directorul fabricii : „După stadiul în care se află lucrurile, consider că nu vom putea produce tricotaje în noile secții nici în primele luni ale anului viitor. Tin să precizez, însă, că pentru noile capacități avem sarcini de producție chiar din primele zile ale lunii ianuarie. Producția respectivă a și fost contractată cu beneficiarii".Cu alte cuvinte, s-a vîn- dut... pielea ursului din pădure. Și aceasta, în condițiile în care — pentru rămînerile în urmă de pe acest șantier — fiecare arată cu degetul spre celălalt. Constructorul spre beneficiar și viceversa. La mijloc a stat problema a- provizionării cu unele materiale de construcții, care a fost pasată de la unul la altul...

lozul de la Trușești, beneficiar I.R.V.P.A. Suceava, lucrările au început în 1965. Obiectivul trebuia terminat la 30 iunie a.c. Termenul de dare în folosință s-a amînat pentru 30 octombrie. Și iar o amînare : de la 30 octombrie — la 30 noiembrie. Și realitatea ? Ing. Emil Gafencu, proaspătul șef al lotului, ne spunea :— Angajamentul luat de conducerea întreprinderii, de a termina această lucrare la 30 noiembrie, este mai mult o dorință. Mai sînt încă lucrări care trebuie executate. De altfel, munca pe acest șantier a început „cu stîngul". însuși proiectul.

— Constructorul nu și-a asigurat din vreme cantitățile necesare de tuburi „pantzer", cabluri, tablouri electrice, geamuri — ne spunea ing. Galina Baciu, diriginta șantierului.— Beneficiarul nu și-a respectat obligațiile asumate, de a ne ajuta să ne procurăm la vreme ventilatoarele, confecțiile metalice, tablourile capsulate — a replicat ing. Edy Wenger, șeful șantierului.Adevărul este că ambele părți se fac vinovate de lipsa de operativitate in aprovizionarea ou materiale A șantierului. Dar nici a- tunci cînd au existat materiale. lucrările nu au mers prea bine. Și aceasta din cauza unor deficiente de organizare a muncii, a lipsei unor muncitori. Constructorul mai susține că beneficiarul provoacă încetinirea ritmului lucrărilor. Procedeele tehnologice au fost schimbate, iar planurile de montare a utilajelor s-au predat constructorului cu întîrziere.Pe șantier se semnalează și alte greutăți. Centrala termică, de pildă, nu dispune decît de un cazan provizoriu și aceasta datorită faptului că au fost perfectate tîrziu contractele cu uzina „Vulcan" din Capitală. Ce părere are conducerea Ministerului Industriei Ușoare — titularul investiției?

deși s-a spus că a fost un proiect îmbunătățit, a cuprins o serie de greșeli, omisiuni, soluții necorespunzătoare. Parte din aceste deficiente au fost descoperite de noi și înlăturate la timp, parte nu au fost observate la vreme și ne fac încă și acum destule greutăți. Așa se explică de ce au fost necesare lucrări suplimentare, a căror valoare se ridică la peste 1.4 milioane lei.— Proiectantul ce a întreprins ?— Dacă noi, constructorii, am dat soluții, proiectantul s-a mulțumit să și le însușească ; dacă nu, a trebuit să oprim lucrările. Și aceasta de mai 

multe ori. Au mai Intervenit unele accidente tehnice, aprovizionarea cu materiale necorespunzătoare, care au întregit nefericit cauzele încălcării termenelor de dare în folosință a silozului.După ce a confirmat a- preclerile constructorului, tov. Viorel Cazacu, șeful serviciului investiții la I.R.V.P.A. Suceava, a ținut să adauge : „Pe șantier s-a simțit lipsa de ciment, nisip, utilaje și chiar de mină de lucru. Conducerea întreprinderii de construcții- montaje nr. 4 Iași nu a a- cordat sprijinul cuvenit a- cestui șantier".Este oare necesar să mal amintim Comitetului da stat pentru valorificarea produselor agricole ce pagube mari provoacă neda- rea In funcțiune la termen a silozului ? Ce cheltuieli se fac cu păstrarea și conservarea cerealelor în condiții vitrege ?Nici la obiectivele la oare s-au deschis lucrările în acest an situația nu este mulțumitoare. Dacă ne referim la Uzina de piese de schimb din Suceava, după cum ne-a relatat tov. Ion Nemțlșor, inginer-șef al uzinei, la 10 decembrie e- xista o rămînere în urmă de circa 2 milioane lei. Ing. Dnmitru Rebel, șeful șantierului nr. 406 Suceava (din cadrul I.C.M.-4 Iași), care coordonează aceste lucrări. a adoptat o altă poziție : „Avem într-adevăr ceva rămînerl în urmă, cauzate de începerea cu întîrziere a unor lucrări șl a anumitor greutăți tehnice de execuție, pornind chiar de la soluția inițială de fundații. Rămînerile în urmă vor fi recuperate în perioada care a mat rămas pînă la sfîrșitul anului".Optimismul acesta este frumos numai că el nu are acoperire. Această concluzie s-a desprins si din cele relatate de ing. Pavel De- cebal, șeful serviciului investiții al uzinei, care a precizat : mersul lucrărilor pe șantier continuă să se desfășoare necorespunzător, datorită unor cauze, printre care aprovizionarea șantierului cu cantitătî insuficiente de ciment pentru betoane, țeavă de otel, bile ș! manele. Mai intervine insuficienta dotare cu utilaje, numărul redus de lucrători șt îndeosebi, de zidari.Aproximativ aceleași cauze ne-au fost înfățișate și de tov. Simion Macovel, inginer șef la C.I.L. Suceava, beneficiar al Fabricii de mobilă din Cîmpulung Moldovenesc : „Dacă ne orientăm după procentele realizărilor, ar însemna să fim foarte mulțumiți. S-au atacat lucrările pe o întindere mare, iar pînă la 10 decembrie s-a realizat 90.2 la sută din planul anual de investiții. Au anărut. deci, rămînerl In urmă, care, datorită timpului nefavorabil, tind să sporească". Era strict necesar să se închidă două tronsoane. Or, dacă Primele forme de la hală abia au început să sosească pe șantier, e greu de presupus că frontul d» lucru se va asigura în condiții corespunzătoare. Nu trebuie uitat că fabrica are termen de începere a producției în semestrul II al anului viitor și, de aceea, trebuie depuse toate eforturile pentru recuperarea neîntîrziată a rămînerilor în urmă.
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> Un bărbat șl • femela t PATRIA — 9; 11,30; 14; 
6,30; 19; 21,30.
> Cînd tu nu ești : REPUBLICA (completare în cău- 
area timpului pierdut) — 8; 10,15; 12,30; 14,45 17; 19,15; 
<1,30, BUCUREȘTI (completare Mihail Kogălnlceanu)
- 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
• Martin soldat : LUCEAFĂRUL (completare A sosit 
vacanța mare) — 9; 11,15 13,30; 16; 18,30; 20,45, FESTI
VAL (completare In căutarea timpului pierdut) — 8,45; 
.1; 13,30; 16; 18,30; 21.
» Cerul începe la etajul III : VICTORIA — 9; 11; 1»; 
5; 17; 19; 21.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : FEROVIAR — 8,30; 10,45; 
.3; 15,15; 17,45; 20,15; EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 
.6,30; 19; 21,15 (la ambele completarea Permanențe), 
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : GRIVIȚA 
^completare A sosit vacanța mare) — 9; 11,15; 13,30; 16;
8,15; 20,30, MIORIȚA (completare Douăzeci de ani de 

comerț) _ 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA 
(completare Orizont științific nr. 10/1967) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cea mal lungă noapte : CAPITOL (completare Ori
zont științific nr. 10/1967) — 9,30; 12; 15; 17,45; 20,30.
• Romanță pentru trompetă : CENTRAL (completare 
Nicolae Klrculescu) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Program de scurt metraje turcești : CINEMATECA
— 10; 12; 14.
• Operațiunea Crossbow t LUMINA — 9—15,45 tn con
tinuare ; 18,15; 20,45, DACIA — 8—21 în continuare.
• Program pentru copii : DOINA — 8; 10.
• Zorba (Tecul t DOINA — 11,30; 15,45; 18; 20,45.

• Moara cu noroc I UNION — IB; 11,30.
• Filme de animația : UNION — 20.
• Numai șase secunde — Vacanta Iul Bonifaciu — 
Ostașii pădurii — Piccolo — Gigantul Înaripat : TIM
PURI NOI — 9—21 In continuare.
• Sindbad marinarul : GIULEȘTI (completare Românii 
șl marele Octombrie) — 15,30; 18; 20,30.
« Surcouf, tigrul celor șapte mări ; ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE (completare Orașul fără străzi) — 
10,30; 18; 18; 20.

cinema
O fată fericită : BUCEGI (completare Mihail Kogăl-• .... ___________________ ._____,-r ____

niceanu) — 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30, VOLGA (com
pletare In căutarea timpului pierdut) — 9,30; 11,45—14 
tn continuare ; 16,15; 18,30; 20,45.
• Ocolul s BUZEȘTI (completare Sttrcul, pasăre rep
tilă) — 15,30; 18; 20,30.
• Loana : GLORIA (completare Mlhall Kogălnlceanu)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS (completare 
A sosit vacanța mare) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, 
FLAMURA (completare In căutarea timpului pierdut)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Prostănacul : UNIREA — 14; 16; 18,15; 20,36.

• Salvele Aurorei : FLACĂRA (completare Orașul fără 
străzi) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Sfidarea : VITAN (completare Scuzați, atracții) — 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Profesorul distrat : POPULAR (completare Tradiții) 
— 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Mlaștina tăcută) — 
15,30; 17,45; 20.
• zece negri mititel : AURORA (completare Despre 
fumat) — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, RAHOVA (com
pletare Douăzeci de ani de comerț) — 15,30; 18; 20,30.
• Marele restaurant : DRUMUL SĂRII (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) — 16; 18; 20.
• Un taxi pentru Tobruk : ARTA (completare Viața 
plină de surprize) — 9; 11,15; 13.30—16 in continuare ; 
18,15; 20,30, FLOREASCA (completare A sosit vacanța 
mare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Spartacus — ambele serii ; MUNCA — 15,30; 19.
• Oameni în rulotă : MOȘILOR (completare Foarfecă 
și băiețelul) — 15,30; 18; .20,30.
• Un idiot la Paris : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• cine călărește un tigru ? : COLENTINA (completare 
Legenda) — 15,30; 18; 20,30.
• Faraonul — ambele serii : PROGRESUL — 16,30; 19.
• Răzbunătorii : COSMOS (completare Tovarășa) — 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Cine va deschide ușa 7 i COTROCENI (completare 
Băiatul șl cărbunele) — 15,30; 18; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard : FERENTARI (com
pletare Aventurile iul Bobo-City) — 15,30; 18; 20,30.
• Vulturii zboară devreme : CRlNGAȘI (completare 
Foarfecă șl băiețelul) — 15,30; 18; 20,30.
• Subteranul : PACEA (completare Armonie) — 16; 
18; 20.

INERTIA
sursă a mediocrității

CONCEPȚIA CONDUCERII 7 DECENII DE

LA APARIȚIA

Filmul s-a născut si a rămas un spectacol pentru marele public. Din punct de vedere financiar, lucrul acesta contează înainte de toate. Dar mai înseamnă și că trebuie să calculezi exact media gustului publicului șl că pe acest criteriu urmează să-țl întemeiez! iluziile. Cele artistice, să le realizezi în concordanță cu anumite cerințe prestabilite, deci să devii previzibil. Ca să vinzi un tablou ai nevoie de un cumpărător ; 2 000 000 Iți trebuie pentru un singur film — și numai dacă nu este prea scump.Fluctuațiile de gust ale criticii, divergentele dintre școli, eventualele crize scurte ale filmului mondial, nu pot leza sau vicia acea legătură trainică ce ar trebui să se înfăptuiască între artiști și publicul lor. Deoarece există pe lume destul de multe filme care să satisfacă mul anual pe care-1 solicită torul nostru.Totuși, lată că în

Mihu IULIAN

progra- specta-

una pentru toți, care să ducă spre un țel comun 7Se pot face unele sugestii.Prima. Să ne reamintim că niciodată și nicăieri nu s-a născut și dezvoltat în condiții normale o cinematografie decît sprljinindu-se pe filme contemporane, imediate, stringente. Orice eschivări au dus mai devreme sau mai tîrziu la diminuarea rolului activ al acestor cinematografii, la dispariția sau compromiterea școlilor naționale, în adevăratul înțeles al acestor noțiuni.La noi, filmul de actualitate este situat cumva, „în preajma” intereselor studioului. Ocolirea a nenu-

ARTISTICE „REVISTEI

a instituțiilor muzicale SANITARE
MILITARE"Criteriile de întocmire a repertoriului instituțiilor muzicale sînt multiple, axîndu-se într-o primă fază a procesului muzical-educativ pe atragerea publicului, trezirea interesului pentru muzică, iar ulterior tinzînd spre familiarizarea acestuia cu aspectele cele mai diverse ale creației muzicale aparținînd celor mai variate epoci și genuri, școli muzicale șl compozitori. în acest sens, elaborarea planurilor de perspectivă, a re- pertoriilor, ține în general seama de problemele actuale importante ale e- ducației artistice, de specificul vieții muzicale locale, de nivelul de înțelegere, de asimilare al publicului căruia îl sînt adresate manifestările muzicale.Este îmbucurător de constatat faptul că viața muzicală a țării cunoaște In anii din urmă o tendință de continuă diversificare a formelor educației muzicale. Pe lîngă manifestările tradiționale — concertele simfonice, de muzică de cameră, recitaluri sau spectacole de operă — a crescut în ultima vreme numărul formelor educative dedicate inițierii muzicale a celor ce realizează primele contacte cu arta sunetelor : concerte cu caracter popular, manifestări educative destinate tineretului, oamenilor muncii, la locul de producție. S-a îmbogățit, de asemenea, tematica acestor manifestări, organi- xîndu-se chiar spectacole concert in eazul în care era posibilă asigurarea colaborării unor scriitori și actori. Este important de subliniat faptul că aceste manifestări trebuie să urmărească o destinație precisă ; ele trebuie minuțios pregătite potrivit nivelului de pregătire al celor ce urmează să le audieze.în ceea ce privește problema organizării concertelor simfonice, se resimte încă lipsa aportului efectiv al secretariatului muzical la profilarea acestora. Se fac încă regretabile concesii gustului facil, laturii spectaculoase, chiar gratuite. Este vorba, de exemplu, de includerea în cadrul unor recente concerte simfonice ale Filarmonicilor de stat din Craiova si Tg. Mures a așa-numitelor programe vocale. Astfel, pe lîngă lucrări de ținută ale repertoriului simfonic, cum sînt: „Muzica apelor” de Haendel. „Toccata" șl „Fuga” în Re minor de Bach-Stokowski. simfonia „Italiana" de Mendelssohn-Bartholdy sau „Rapsodia pentru pian si orchestră* de Rachmaninov pe o temă pe Paganini, impresariatul filarmonicii ne mai propune să ascultăm arii din operele repertorlilor italian sau francez, fie aceasta si în compania unor soliști de frunte. Oare astfel înțelege secretariatul muzical să atragă publicul în sălile de concert, distrugînd unitatea si concepția programului 7Nesocotindu-se cerințele din ce în ce mal exigente ale publicului, cultivarea progresivă a acestuia, se a- junge la situația în care capodopere ale literaturii muzicale preclasice șl clasice : „Concertele Brandem- burglce" de I. S. Bach, simfoniile mal puțin cunoscute ale lui Beetho-

ven sau ale Iul Brahms, ajung foarte rar în programele filarmonicilor. In plus, multe din piesele repertoriului simfonic curent, lucrări de Strauss. Honegger. Mussorgsky sau Stravinski nu pot fi efectiv abordate. pe de-o parte datorită dotării încă insuficiente cu anumite instrumente de suflat sau percuție, iar pe de altă parte, datorită nivelului tehnic nu întotdeauna satisfăcător al
ancheta culturală

teatre
• Opera română : Boema — 19,30. 
? Teatrul de stat de operetă : 

ontesa Maritza (premieră) — 
19,39.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) ; Tartuffe 
— 19,30, (sala Studio) : IntTlnlre cu 
îngerul — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 16, Părinți teribili
(spectacol prezentat de Teatrul 
Național-Cluj) — 20.
Î Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

ra“ (sala din Bd. Schitu Măsu- 
reanu nr. 1) ; Lovitura (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat
Tg. Mureș) — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mitică 
Bla.llnu — 20.
• Teatrul „C.
Magheru)

, _. I. Nottara” (sala 
___„____ , . Patimi — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 
17 ; 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Inelul iul Jupiter — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cori
gentă Ia dragoste — 16.
• Teatrul evreiesc de 
șirag de perle (spectacol 
evreiesc) — 20.
• Studioul ■ 
teatrală șl 
Caragiale" : 
— 20.
• Teatrul 
Sînziana —
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tfi-
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 20, (sala Victoria) :
Music-Hall — 20. (sala Palatului) : 
Melodii de iarnă — 19.
o Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

stat : Un 
de folclor

de artă
..I. L.

Institutului 
cinematografică .

Goana după fluturi
„Țăndărică" : Ileana 
17.

membrilor orchestrei, datorită numărului insuficient al Instrumentiștilor. a suprasolicitării cadrelor e- xistente, concomitent, atît în orchestra simfonică a filarmonicii, eventual a operei, la conservator, sau în școlile medii de muzică.Se rezolvă încă anevoios problema repartizării soliștilor, mai ales a celor contractați prin O.S.T.A.. care nu a găsit încă mijloace eficiente de eventuală penalizare în special a celor ce nu-și respectă obligațiile contractuale, aduclnd perturbări, a- mînărl și tergiversări în stabilirea programelor de concert. Mai este încă practicat în mod curent schimbul ineficient de dirijori și soliști cu impresariatele din străinătate. 
importindu-se în tară muzicieni formație chiar mediocră, numai vederea organizării turneului alte țări a unor dirijori, soliști ansambluri proprii.Considerăm a fi deosebit de merită inițiativa organizării de tre Orchestra simfonică a Radiote- leviziunii a concertelor în cadrul „Tribunei tinerilor soliști” și a „Tribunei tinerilor compozitori”. Totuși, activitatea acestui ultim ciclu este încă restrînsă si insuficientă. Mult prea rare, avînd loc aproximativ o dată pe an. concertele „Tribunei tinerilor compozitori” — acest veritabil laborator de creație ce poate deveni locul confruntării de soluții și opinii artistice — programează lucrări scrise cu ani în urmă, fără ecou imediat în activitatea tinerilor creatori ; mai mult, chiar si în a- ceste condiții, activitatea în cadrul repetițiilor nu are un caracter laborios, piesele rămînînd deseori nefinisate. ’ ajungîndu-se chiar la penibila situație a amînării ultimului concert datorită studiului insuficient afectat fiecărei lucrări în parte.Un fapt întrucîtva asemănător persistă încă în desfășurarea repetițiilor si în teatrele de operă. Programarea repetițiilor curente se face numai la cabină, cu ajutorul pianiștilor corepetitori. De repetiții cu orchestra beneficiază numai spectacolele în' pregătire, viitoarele premiere. în atari împrejurări, secretariatul muzical are calitatea de a se impune ca veritabil critic, activ îndrumător si colaborator al colectivului artistic. în vederea găsirii celor mai operative soluții pentru îmbunătățirea calității spectacolului.Marea majoritate a prezentărilor explicative ale filarmonicilor din Iași, Craiova, Tg. Mureș și mai ales ale teatrelor de operă, continuă să apară nesemnate, autorii acestora sustrăgîndu-se judecății publicului, opiniei critice a acestuia. Evident, numai sub masca anonimatului secretariatul muzical al filarmonicii de stat „Oltenia” poate încropi un comentariu explicativ pueril, echivoc, chiar derutant, din care ne permitem să extragem unele mostre : „Cîteva valuri sonore ale orchestrei, peste care se revarsă stropii scînte- ietori ai pianului, se perindă într-un crescendo impresionant” — sînt rîn- duri ce vor, se pare, cu tot dinadinsul să se substituie sugestiei muzicale a primului Concert pentru pian și orchestră de Cealkovski. Sau : „departe de patrie, Rachmaninov a păstrat întotdeauna o nemărginită dragoste de patrie, dînd dovada unui arzător patriotism".Prezentări de ținută, concise, beneficiind de o exprimare clară. realizează Cornel Tăranu, Va- sile Herman și Dan Voiculescu la Cluj, Ion Torni la Arad, Anton Tă- năsescu la Ploiești. Liviu Glodeanu la București.O cauză importantă a ineficientei prezentărilor muzicologice o constituie în mare măsură lipsa materialului informativ cu caracter documentar. Bibliotecile secretariatelor muzicale sînt încă Insuficient înzestrate cu lucrări muzicologice, provenite chiar de pe piața internă, iar lucrările de specialitate importate din străinătate sînt ca si inexistente. înființarea pe lingă Consiliul Muzicii a unui birou de documentare ar facilita mult procurarea materialelor muzicologice, eventuala traducere si multiplicare de uz intern a acestora. Socotim nimerit să luăm din nou în discuție problema deplasării în turnee a membrilor secretariatelor muzicale, atît în

tară cît șl în străinătate. în vederea realizării unui valoros schimb de experiență pentru cunoașterea directă a unor aspecte inedite ale vieții muzicale de concerte, a muncii de creație. Totuși. pe lîngă atari activități cu profil mai mult sau mai puțin artistic, tot secretariatul muzical este cel ce trebuie să presteze diverse munci care nu au nici cea mai mică contingență cu pregătirea sau scopul activității sale de bază : urmărirea tipăririi caietului program. întocmirea referatelor de plată, a adreselor și corespondentelor, chiar munca de curier.în adevăr, de neimaginat este situația în care conducerea unor filarmonici ca cele din Arad. Ploiești sau Iași, repartizează acest imens volum de muncă unei singure persoane. nevoite în limita unor posibilități deloc favorabile, să răspundă tuturor acestor solicitări.
Anchetă realizată de : Smaranda 
OȚEANU, D. AVAKIAN, G. CON- 
STANTINESCU, C. RĂZVAN, Cris
tina MERDLER, St. CARAPAN- 
CEANU, Maria SAVU, FI. LUNGU

Vineri, în sala de marmură a Casei Centrale a Armatei a avut loc sărbătorirea împlinirii a 70 de ani de la apariția primului număr al „Revistei sanitare militare”.La festivitate au participat dr. docent Eugen Mareș, adjunct al ministrului sănătății, prof. Nicolae Nesto- rescu, membru corespondent al Academiei, președintele Uniunii societăților de științe medicale, general-loco- tenent prof. dr. Scarlat Longhin, membru corespondent al Academiei, generali și ofițeri, medici militari activi șl de rezervă, colaboratori ai revistei.Despre activitatea desfășurată de revistă în cele șapte decenii de existență a vorbit colonelul Alexandru Augustin, medic emerit.în încheiere a luat cuvîntul gene- ralul-locotenent Petre Constantinescu.Cu același prilej, a avut loc un simpozion în cadrul căruia au fost prezentate rapoarte și comunicări privind activitatea publicistică și științifică a revistei.

_____  ____ __ - același timp, în cele mai mari cinematografe bucureștene rulează „Loana", „întoarcerea lui Surcouf” șl „Bobby, spaima vestului sălbatic”... în ce scop se dau aceste filme 7 Poate sînt oameni care le vor ! Pseudoefortul de a satisface aceste înclinații, de a prezenta milioanelor de oameni pelicule care ascund sub fard nocivitatea vulgarității și a apolitismului, duce la vicierea pe mai unei părți importante din blicului.Acesta este unul din pericolele Cele mai evidente. Sînt altele mai subtile șl imposibil de înlăturat. Ele vin de la fascinația pe care o produc vedetele asupra spectatorului mediu, decorurile și povestirile romanțate, care distrag și au efectul unui narcotic.în aceste condiții, pe baza acestor realități se creează paralele și o opinie specială, comparativă, a filmului străin față de producția noastră națională. Din dorința vitală de a-și apropia publicul pe orice cale, cinematografia noastră se găsește în fața unor alternative contradictorii. Pe care cale trebuie să pășim 7 Există

PUNCTE DE VEDE
RE DESPRE FILME

departe a gustul pu- mărate teme din realitate nu este numai rodul greutății abordării lor. Esențial este ca o asemenea temă să fie îmbrățișată, apoi susținută, să nu se compromită în decursul elaborării sale. Este nevoie pentru a- ceasta de o opinie, de un climat artistic, creator. Despre acest lucru s-a mai vorbit desigur șl cu alte ocazii. Este știut că fără un climat creator, nu este posibilă o creație rodnică, și mai ales în cinematografie, care presupune cheltuieli mari și activitate industrială.Lipsa de coeziune a creatorilor, nesesizarea punctului vital al intereselor comune, care constă în strădania pentru crearea unei școli naționale de filme, atît de dorită, a făcut ca studioul să nu aibă nici pînă azi o fermă opinie colectivă.
tv

18,00 — Pentru noi, femeile I 18,38 — Pentru copil șl tineretul școlar : 
Film serial s Aventură veselă ; — Lumea copiilor ; 18,30 — Telejurnalul de 
seară ; 19,43 — Agenda dv. ; 19,50 — Buletinul meteorologic ; 20,00 — Tele — 
enciclopedia ; 21,00 — Film serial : „Evadatul* ; 21,50 — Alo... aici Brașovul I 
— Emisiune muzlcal-distractlvă cu concursul Teatrului Muzical din Brașov | 
22.20 — Invitatul nostru : Mimul Julien Chagrin — Anglia ; 22,40 — Varietăți 
pe peliculă ; 23,00 — Telejurnalul do noapte ; 23,15 — Telesport.

(Agerpres)

un bun climat creator. De aceea, eu tot respectul pe care-1 acordă spectatorii unor filme românești bune, față de studio există o atitudine de neîncredere, de așteptare încordată. Debilitatea temelor contemporane, dorința orgolioasă de a repeta anual toate genurile cinematografice (la un portofoliu de maximum 15 filme !) toate acestea și încă altele explici paloarea filmului nostru șl cadrul îngust în care se desfășoară.Dezvoltarea rapidă a tehnicii cinematografice mondiale nu putea să lase indiferent statul nostru, care a alocat intr-o perioadă destul de grea pentru economie, investiții considerabile pentru dezvoltarea studiourilor românești. Cadrele de creație erau sau prea tinere sau lipsite de experiență (fiecare regizor mai vechi în studio avea la activ foarte puține filme și de cele mal multe ori de o valoare precară). Așa se explică in parte că lucrînd cu mijloace mai simple, In sectorul său de desene animate, Ion Popescu Gopo a adus cele mai mari izbînzi internaționale pentru filmul românesc, într-un răstimp destul de scurt. O asemene* surpriză putea să fie de bun augur și pentru filmul artistic cu interpret, dar în această direcție, a filmului contemporan, calea a rămas mai mult sau mai puțin nebătătorită.Inconsecventa organizatorică și administrativă, cu nenumăratele și permanentele schimbări în conducere, au lipsit pe creatori de planuri ferme de creație. Timpul prea scurt de gîndire de la un film la altul, cauzat de modificările permanente și nejustificate ale perspectivelor tematice, a făcut ca studioul să se preocupe în princtoal de îndeplinirea planului anual și mai puțin de calitatea acestui plan.Filmele care s-au șters din memoria noastră au lăsat însă urm* adînci în mentalitatea unor lucrători din cinematografie. încă pînă nu de mult titlurile unor creații minore, mediocre, s-au strecurat pe platouri, profitînd de ezitările acelora care n-au vrut să-și ia răspunderea pentru filme mai bune și, inevitabil, mai dificile.Nimeni nu contestă progresul real (și îndeosebi cel profesional) pe car* l-au arătat în ultima vreme studiourile noastre. Sîntem însă departe d* oglindirea realelor noastre posibilități. în adunările de partid care s-au tinut cu prilejul alegerilor, s-a observat o modificare calitativ nouă în concepția colectivelor noastre de producție șl creație. S-au preconizat măsuri radicale, eficace șl prompt* pentru preîntîmplnarea unor noi deficiențe, pentru eliminarea cît mai 
deplină a mediocrității, s-a militat pentru pasiune, îndrăzneală și lichidarea birocrației din studio.Accentul a căzut cum era și normal pe necesitatea creării unul nou climat de muncă. Pe solicitarea co
lectivă a eforturilor regizorilor și scenariștilor de a da un impuls mai organizat, de • crea planuri de perspectivă mai sigure și mai interesante decît pînă acum. Studiouril* noastre trebuie să-și creeze o autoritate internă mai fermă, să-și dezvolte potențialul de calificare ■ colectivelor administrative și de producție și să ducă astfel Ia descongestionarea preocupărilor creatorilor de problemele extraartistice. care nu fac obiectul muncii lor și care viciază adesea și uneori grav tocmai ținuta artistică a viitoarelor filme.Numai printr-un respect reciproe intern și o opinie artistică de înaltă valoare, filmul românesc își poat* cîștiga în rîndul spectatorilor o trainică încredere.Și sperăm că se va lichida ace* concepție retrogradă care circulă pe coridoarele Buftei: „Ce pretenții poți să ai 7... Este prima noastră comedie în culori... sau primul film polițist din mediul rural... sau primul film despre narcise..."Filme mediocre se nasc în permanență, în toată lumea. D.R.C.D.F.-ul are grijă în această privință, cu prisosință, să ni le facă cunoscute. D* ce este necesar să le mai fabricăm și noi ?Lichidarea inerției depinde de noi, în ceasurile acestea prielnice !

Dan HăulicăApărută zilele 
cartea Critică și 
de Dan Hăulică 
listic vorbind, un fel prie
tenos de a-și lua cititorii 
de mînă și a-i conduce 
printre idei despre artă, 
printre opere și autori.

Apropierea dintre cri
tic și cititorii lui (am zice 
mai curînd „ascultători') 
este cu totul evidentă în 
repetarea unor forme con- 
versative de stil. „Iată-1', 
zice el, „pe Ion Andrees- 
cu, profesor obscur In
tr-un tîrg fără orizont...', 
„iată, la Vida Geza, dez
lănțuirea Răscoalei...", 
„iată, la Gh, Anghel, arta 
sculptorului”... „iată cupo
la teribilă de la San Pie
tro...'. Criticul vorbește 
astfel ca un ghid de mu
zeu unui grup de vizita
tori, ca un ghid insă care, 
spre deosebire de cum se 
întlmplă de obicei în a- 
ceastă meserie, nu-și pier
de niciodată entuziasmul.

Alte forme stilistice, de 
asemenea elocutorii, 
rată vrînd parcă să 
nu se observe că el 
face parte din grupul
dus. O voință de unanimi
tate în același sentiment 
artistic îl face chiar să se 
asocieze cu cei cărora li 
se adresează, recoman- 
dîndu-și lui însuși ca și 
celorlalți grijile necesare 
înțelegerii sau creației 
artei : „Să nu uităm, artiș
tilor le stau înainte aspec
te...', „Să folosim mai 
bine puterile culorii’, „Să 
înțelegem decorativul nu 
ca un pretext...', „Să ne 
amintim... naturile moar
te. ' etc.

Dan Hăulică, deși pro
fesor, preferă astfel stilul 
colocvial stilului de cate
dră. Improvizația conver-

acestea, 
culturâ 

are, sti-

il a- 
nici 
n-ar 
con-

„CRITICĂ Șl CULTURĂ
sativă pare de aceea miș
carea predilectă a eseisti
cei sale. Așa că cititorul 
se vede introdus cam pe 
neașteptate, mai mult alu- 
necînd și aproape muzi
cal, ca sub lucrarea unui 
farmec, în cuprinsul unei 
riguroase gîndiri critico. 
Colocvialitatea stilului ră- 
mine chiar ca un element 
de contrast, după cunoaș
terea disciplinei interne, 
pe care și-o impune cri
ticul.

Semn neîndoielnic al a- 
cestei discipline este mai 
înlîl gruparea ca și cicli
că a materiei sale de re
flecție. Căci volumul 1 se 
constituie din opt suite de 
eseuri (Criticul un om din 
public. Ofensiva frumosu
lui, Poezia plasticii. Ochi! 
mirifici. Piatra care visea
ză, Dialog între arte. Des
tine literare și Sentimen
tul istoriei), fiecare aspi
rină formal, dacă nu și fi
ind efectuai, la unitatea e- 
seistică, iar toate la un 
loc alcătuind o construc
ție. a cărei cea mai de 
seamă frumusețe arhitec
tonică e disputată, cu 
drepturi egale, de echili
brul părților și de înălți
mea căpriorilor. Cîte un 
ciclu își propune unitatea 
foarte direct prin aparte
nența clară la un anumit 
sector de critică și deci 
prin materia omogenă.

care îl particularizează. 
Așa sînt cel puțin Desti
ne literare șl Piatra care 
visează, rezervate primul 
scriitorilor și al doilea 
sculptorilor.

Dar factorul de unifica
re al volumului întreg, a- 
tît de variat ca pretexte 
de meditație, încît aduce 
de mai multe ori în dez
batere ideea de culturâ.

cărora spiritul modem 
colaborează inevitabil cu 
spiritul antic. Plecînd de 
la o idee a lui Klee și 
ajungînd la „obiectivita
tea* artei lui Brâncuși, el 
formulează „noul acord 
mai adine, tntie artistul 
modern și mase' care 
„ne cere sâ depășim u- 
nele prejudecăți ale vea
cului trecut', prejudecăți

cronica literară

de Viadimir STREINU

este orientarea ideologică 
a autorului. Din acest 
punct de vedere, Dan 
Hăulică sporește aprecia
bil originalitatea publicis
ticii noastre de cultură. 
Dintre criticii afirmați în 
ultimii douăzeci de ani, 
el e poate singurul care 
își nutrește convingerile 
atît cu formele unei mo
dernități 
tă, cît și 
ce, fie 
folclorice 
ignoră.

Paginile lui stnt totdea
una pline de vocația su
melor culturale, în cadrul

matur concepu- 
cu sursele clasi- 
greco-latine, fie 
pe care unii le

ale unicității creației, 
concepînd „arta modernă 
ca artă populară', 
altundeva, în legătură 
virtutea pedagogică 
culturii eline, criticul 
trage atenția : „Uităm 
uneori, de altminteri, că 
însuși conceptul de cul
tură, pe care îl mînuim 
mai mult descriptiv, ș-a 
născut în Grecia cu sen
sul acesta activ, de trans
misie educativă ; ideea 
educației și formarea u- 
nei umanități superioare 
erau ținta supremă a spi
ritualității grecești, din

Iar
cu

a
a-

epoca eroică pînă la Pla
ton*. Și, de asemenea, 
cîte un eseu cercetează 
cînd creația lui Malraux 
sau a lui Camus, cînd pe 
aceea a lui Eschile.

Așadar, de la Brâncuși 
sau Klee la Platon și de 
la Malraux sau Camus la 
Eschile, se întinde spațiul 
însumărilor de cultură, 
urmărite de critic. Aceasta 
determină bineînțeles un 
anumit fel de a concepe 
și critica, pe care o prac
tică Dan Hăulică. 
critic de artă și 
trivă critic literar, 
privi artele peste 
slunea sau simultanei
tatea lor In însuși princi
piul care le este comun, 
ca și în suma de cultură 
care le reîntrunește apoi 
In istorie el își concepe 
profesiunea In sprijinul 
mai cu seamă al uni
tăților spirituale colec
tive, sintetice și orga
niciste. „O dezvoltare 
spirituală de cîteva se
cole, în sens indivi
dualist, — scrie astfel 
criticul — a făcut nu o 
dată din critică un instru
ment de simplă eroziune, 
opus marilor elanuri con
structive. Dar așa cum 
Cartea — pentru a folosi 
mai departe antiteza hu- 
goliană (Cecl tuera cela: 
Cartea va omorî Cate
drala) — trebuie să de-

Fiind 
deopo- 
putînd 
succe-

i

vină ea însăși asemenea 
Catedralei pe care a în
locuit-o, o vastă navă vi
brantă, conținfnd sufletul 
și visurile obștii, critica 
la rîndul ei se cere înțe
leasă ca un amplu instru
ment, de integrare sinte
tică. Ne trebuie puterea 
coagulantă a marilor sin
teze, aceea care a creat 
marile stiluri, de ireduc
tibilă organicltate*.

Cu astfel de aspirații 
intelectuale, ne aflăm de 
bună seamă destul de 
departe față de farmecul 
impresionist al stilului, 
care ne-a condus la idei 
atît de cuprinzătoare și 
la o exprimare atît de 
fermă, cum poate nu era 
de așteptat, dar cum este 
admirabil de văzut, fiind
că împerecherea unul stil 
inițialmente ca și dan
sant cu rigoarea și fer
mitatea convingerilor es
tetice, care compun iden
titatea de critic a lui Dan 
Hăulică, e originală, plă
cută și profitabilă. Dacă 
ar fi să-i căutăm o rube
denie printre oamenii 
noștri mai vechi de idei, 
am zice că eseistul din 
Critică șl culturâ este un 
Mihai Ralea nesceptic, 
cu alte cuvinte un fin șl 
fermecător intelectual, apt 
totuși 
de o 
în el 
ditate 
ză și de credință care se 
ferește de flacăra mistui
toare a fanatismului.

Atît cît viitorul unui om 
tînăr se lasă a fi desci
frat, el pare a rezerva 
conformației spirituale a 
lui Dan Hăulică, acel cre
dit public, care singur dă 
criticii dreptul să dirijez* 
In cultură.

să se entuziasmeze 
idee, avînd astfel 
un caz rar de luci- 
care nu sterilizea-
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICBLĂT CEAUSESCU 

CU PRILEJUL ALEGERII SALE CĂ PREȘLDIVIE ĂL CONSILIULUI 
DE STĂT Șl TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAI Dll II CU PRILEJUI 
REALEGERII SĂLE CĂ PREȘEDINTE ĂL CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele populației sud-vietnameze, al Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și al meu personal vă 
exprimăm călduroase felicitări pentru alegerea dumneavoastră In funcția 
<le președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Vă urăm tot mai mari succese în nobila dumneavoastră misiune.

NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Aflînd cu satisfacție de alegerea dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România vă adre
săm, în numele poporului, Partidului Democratic și al guvernului 
guineez, felicitările noastre călduroase

Cu această fericită ocazie vă exprimăm urări de sănătate, viață în
delungată și deplin succes în înalta dv. funcție de răspundere, precum și 
urări de fericire și prosperitate pentru poporul român.

Alegerea dv. în fruntea acestui for suprem reprezintă o garanție si
gură pentru dezvoltarea excelentelor noastre relații de prietenie și co
operare.

Cu foarte înaltă considerațiune.

AHMED SEKU TURE 
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re
publicii Socialiste România adresez Excelenței voastre viile mele felici
tări și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate țării 
dumneavoastră.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am aflat cu mare plăcere știrea privind alegerea Excelenței Voastre 
ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România de 
către Marea Adunare Națională.

Cu această fericită ocazie aș dori să adresez Excelenței Voastre feli
citările mele călduroase. Nutresc speranța că contactele strînse și coope
rarea între țările noastre vor continua să înflorească în interesul nostru 
reciproc.

Cu cele mai bune urări pentru sănătatea personală a Excelenței 
Voastre.

Generalul SUHARTO 
Președintele interimar al Republicii Indonezia

Excelenței Sale 
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele populației sud-vietnameze, al Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și al meu personal vă 
exprimăm călduroase felicitări pentru realegerea în funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Vă urăm tot mai mari succese în îndeplinirea misiunii dumnea- 
vnp ciT'ă

NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

LUCRĂRILE COMISIEI 
ECONOMICO-FINANCIARE 
Șl A COMISIEI JURIDICE

ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
La Palatul Marii Adunări Na

ționale continuă lucrările în comi
siile permanente ale M.A.N. în 
discuția comisiilor se află proiec
tele de legi înscrise pe ordinea de 
zi a sesiunii.

La ședința comună din 14 de
cembrie a Comisiei economico-fi- 
nanciare și a Comisiei juridice, în
trunite sub președinția tovarășului 
prof. univ. Manea Mănescu, preșe
dintele Comisiei economico-finan- 
ciare, a fast examinat Proiectul de 
lege privind aplicarea unor măsuri 
de perfecționare a conducerii și 
planificării economiei naționale, 
prezentat de tovarășul Maxim Ber- 
ghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării. Explicațiile 
cerute de deputați au fost date de 
tovarășii Maxim Berghianu și Au
rel Vijoli, ministrul finanțelor, și 
Petre Lupu, președintele Comite
tului de stat pentru probleme de 
organizare și salarizare.

în după-amiaza aceleiași zile, 
Comisia economico-financiară, îm
preună cu Comisia juridică, prezi
dată de tovarășul prof. dr. Traian 
Ionașcu, președintele Comisiei ju-

ȘTIRI SPORTIVE
MECIUL INTERNAȚIONAL DE 

HANDBAL disputat aseară la Boeblingen între echipele feminine ale României șl R. F. a Germaniei s-a încheiat cu scorul de 12—10, în favoarea handbalistelor române.
ECHIPA DE HOCHEI PE GHEA

ȚA A ROMÂNIEI a jucat la Huli cu selecționata secundă a Canadei. Sportivii canadieni au învins cu scorul de 10—2 (2-0, 4-1, 4-1). Punctele hocheiștilor români au fost realizate de Pană șl Varga. Jocul a fost urmărit de peste 2 000 de spectatori.
PUGILISTUL JAPONEZ HIROSHI 

KOBAYASHI este noul campion mondial la categoria ușoară (clasa juniori) în urma victoriei prin ko în repriza a 12-a asupra fostului campion mondial, compatriotul său Yoshiaki Numata. Meciul a avut loc 
la Tokio. Kobayashi urmează să-și pună titlul în joc în fața filipinezu- lul Rene Barrientos.

FEDERAȚIA ENGLEZA DE TE
NIS a anunțat oficial că în viitor nu va mal face nici o distincție între jucătorii amatori și cei profesioniști. Hotărîrea urmează să intre în vigoare cu începere de Ia 22 aprilie 1968.

SECRETARIATUL GENERAL AL 
JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA 
DE LA GRENOBLE a anunțat că pînă ieri s-au înscris 1 483 de sportivi și sportive reprezentînd 38 de țări. Acești concurenți vor fi însoțiți de peste 2 500 de oficiali.

LOTO
din 15 decembrie 1967

«9 «8 57 13 30 29 3 39 58 77 82 78
FOND DE PREMII : 887 127 lei 

din care 80 491 lei report la cate
goria L 

ridice, au început examinarea Pro
iectului de lege cu privire la măr
cile de fabricație, de comerț și de 
serviciu, care a fost prezentat de 
tovarășul Constantin Tuzu, direc
torul general al Direcției Generale 
pentru Metrologie, Standarde și 
Invenții.

La întrebările puse de deputați, 
au răspuns tovarășii Constantin 
Tuzu, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, și Dumitru 
Bejan, prim-adjunct ăl ministrului 
comerțului exterior.

în ședința din 15 decembrie, co
misiile au luat în studiu proiectul 
Planului de Stat al economiei na
ționale pe anul 1968, care a fost 
expus de tovarășul Maxim Ber
ghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

Lucrările comisiilor continuă.
(Agerpres)

Din cuprinsul

ALMANAHULUI 
„SCINTEIA"
-1968

Călătoria •— mai « nevoie «-o #p«a<*zn î — constituie 
«mul din cele mai plăcnte moduri cJe fotawîre a

V* propunem c „cătătorie-Uikjer" prira muzeele JnmlL 
Poate aîi văzut unele «Hu ele sbi» Ie veți vede» în viitor 5 
i wniăml celor ce călătoresc In diferite țări, ca turiști sau 
ce sarcini de serviciu, esiv mereu mai mare, — iar ctnd că- 
lătoreștl, vrei să fii sigur că ți-ai folosit cit mai lați ajaf 
tuwpui, că ai văzut lucrările cele mai ixspwrtante. Or, mul
te din cete mal toteresante aspecte ale trecutului și prezen
tului, artei șl tradițiilor «smsî popor se «Uă t» m^zee iar 
aasazeele sîjst mtmeroase și uneori e greu să alegi Intre «se.

Mlcw nostru ghid tși propune. Intre altele, SA vă ajete 
to asetnenea primuri, tîfad in generai ar, mijloc de lărgire 
a cnnoștînțelor șl informării.

S-;

Semnarea Protocolului privind livrările 
reciproce de mărfuri 

între România si R. D. Germană
în urma tratativelor care au de

curs într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, la 15 de
cembrie s-a semnat la București 
Protocolul privind livrările reci
proce de mărfuri pe anul 1968 în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

în baza Protocolului, care pre
vede o majorare a schimbului de 
mărfuri față de anul care se în
cheie, România va livra mașini-u- 
nelte, utilaj petrolier, utilaj pentru 
industria alimentară și industria 
chimică, tractoare și piese de 
schimb, autofurgonete, autoturisme 
de teren, buldozere, scule de mînă, 
rulmenți, produse ale industriei 
lemnului, produse chimice, uleiuri 
minerale, legume și fructe proas
pete și conservate, diverse băuturi 
și alte bunuri de consum.

Republica Democrată Germană 
va livra țării noastre, printre al
tele, mașini-unelte, aparataj elec

tric de joasă tensiune, mașini de 
ridicat și transportat, mașini și u- 
tilaje pentru industria textilă și 

' pentru industria poligrafică, ma
șini de birou, aparate de măsură 
și control, laminate din oțel, în
grășăminte potasice, cauciuc sinte
tic, material foto sensibil, produ
se ale industriei textile și alte bu
nuri de consum.

Din partea română Protocolul a 
fost semnat de I. Voicu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea germană de Fr. 
Leucht, adjunct al ministrului re
lațiilor economice externe.

Au fost de față Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior, Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului, și Ewald 
Moldt, ambasadorul R. D. Germa
ne la București, precum și membrii 
celor două delegații.

(Agerpres)

La 15 decembrie a sosit la Bucu
rești o misiune de bunăvoință a 
țărilor în curs de dezvoltare, con
dusă de Doudou Thiam, ministrul 
de stat însărcinat cu afaceri ex
terne, locțiitor al președintelui Re
publicii Senegal.

Din misiune mai fac parte Au
gustin Papici, ambasador, repre
zentantul permanent al R.S.F. 
Iugoslavia pe lîngă Oficiul Na
țiunilor Unite de la Geneva, Cheich 
Ibrahim Fall, ambasadorul Sene
galului la Moscova, Morales Cres
po, ambasadorul Venezuelei la Bru
xelles, și Rolando Stein, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Chile la București.

Misiunea de bunăvoință este în
sărcinată de reuniunea ministeria
lă a țărilor în curs de dezvoltare, 
care a avut loc la Alger, între 10 
și 24 septembrie a.c., să aducă la 
cunoștința guvernului român con
cluziile reuniunii privind pregăti
rea și participarea la lucrările ce
lei de-a II-a Conferințe O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, care 
va avea loc la New Delhi în fe- 
bruarie-martie 1968.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
membrii misiunii au fost întîmpi- 
nați de Dumitru Bejan, prim-ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
de alte persoane oficiale.

★
După amiază misiunea de bună

voință a țărilor în curs de dezvol
tare, condusă de Doudou Thiam, 
ministrul de stat însărcinat cu afa
ceri externe, locțiitor al președin
telui Republicii Senegal, a fost pri
mită la M.A.E. de către Vasile 
Gliga și Petru Burlacu, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri în legătură cu viitoarea 
conferință O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare. Seara, Vasile Gliga a 
oferit în cinstea oaspeților un dineu 
în saloanele restaurantului Athenee 
Palace.

(Agerpres)

Cronica
zilei

în zilele de 14 și 15 decembrie s-a desfășurat la București un simpozion internațional cu tema „Metodologia învățămîntului post universitar de specializare și perfecționare a cadrelor medicale" organizat de Ministerul Sănătății și Ministerul învățămîntului. Au participat academicieni, cadre didactice și de conducere din institutele medico-farmaceutice din țara noastră, precum și specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, R.P. Mongolă, Ungaria și U.R.S.S. în cadrul celor peste 20 de rapoarte și comunicări prezentate, au fost abordate aspecte principale ale învățămîntului post universitar, între care legătura dintre învățămîntul universitar și post universitar în domeniul medical ; formele și conținutul pregătirii cadrelor medicale de specialitate ; profilul și metodele de formare a medicului de medicină generală ; urmărirea eficacității învățămîntului post universitar.
★în baza unui acord încheiat între întreprinderea de transporturi aeriene civile TAROM și Societatea de turism „Geisler" din R. F. a Germaniei un avion românesc de pasageri va efectua o cursă de aproape 34 000 km pe ruta intercontinentală Frankfurt pe Main — Ankara — Teheran — Karaci — Singapore — Manilla — Hong Kong — Bangkok — Delhi — Beirut. Nava a decolat vineri seara de pe aeroportul Băneasa în direcția Frankfurt pe Main, de unde va pleca în această lungă călătorie cu aproape 100 de turiști.
★O formație a Ansamblului de cîn- tece și dansuri populare „Oltenia" din Craiova a părăsit Capitala, ple- cînd în. turneu în India, Pakistan și Iran. (Agerpres)

Telegrame externe
O cuvîntare 

a lui Waldeck Rochet
PARIS 15 — Corespondentul A- 

gerpres Georges Dascal transmi
te : Intr-o cuvîntare rostită la în
treprinderea „Rateau" din Cour- 
neuve, secretarul general al P.C. 
Francez, Waldeck Rochet, s-a refe
rit la o serie de aspecte ale situa
ției internaționale actuale. „Agre
sorul american, a spus el printre 
altele, trebuie să fie izolat din ce 
în ce mai mult, astfel incit să se 
vadă obligat de a se retrage, de a 
înceta necondiționat bombardamen
tele asupra Vietnamului de nord 
și de a recunoaște Frontul Națio
nal de Eliberare ca unic reprezen
tant autentic al poporului sud- 
vietnamez".

Referindu-se la problema secu
rității europene, Waldeck Rochet a 
menționat că aceasta se va putea 
realiza numai „bazîndu-se pe efor
turile conjugate ale tuturor națiu
nilor europene care ar garanta

COMUNICAT 
cu privire la cea de-a XXI-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc
în perioada dintre 12 și 14 decem

brie 1967 a avut loc la Budapesta 
cea de-a XXI-a sesiune a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., în frunte cu T. Țolov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia, F. Krajcir, vicepreședinte al 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, H. Weiss, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, D. 
Gombojav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, Z. Nowak, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
Gh. Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, A. Apro, vice
președinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
M. Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii So
vietice.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I. eu 
privire la participarea Iugoslaviei 
la lucrările organelor Consiliului, 
la sesiune a participat delegația 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, în frunte cu A. Grii- 
cikov, membru al Vecei Executive 
Federale.

La sesiune a participat în calitate 
de observator reprezentantul Repu
blicii Democrate Vietnam.

Sesiunea Consiliului a fost prezi
dată de A. Apro, conducătorul dele
gației Republicii Populare Ungare. 
Intr-o atmosferă festivă, la cea de-a 
XXI-a sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, tovară
șul A. Apro a prezentat raportul 
„Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și noul tip de relații eco
nomice dintre țările socialiste".

După prezentarea raportului au 
adresat felicitări și cuvinte de sa
lut conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în 
cuvîntul său, conducătorul delega
ției Uniunii Sovietice a exprimat 
recunoștința și mulțumiri căldu
roase vorbitorilor pentru felicitările 
cordiale adresate partidului comu
nist, guvernului și popoarelor Uniu
nii Sovietice și le-a urat la rîndul 
său noi succese în construirea so
cialismului și comunismului în ță
rile lor.

La sesiune a fost examinat ra
portul Comitetului Executiv cu pri
vire la activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc între 
sesiunile a XX-a și a XXI-a și 
principalele direcții ale activității 
Consiliului pe perioada imediat ur
mătoare.

Examinînd activitatea Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
între sesiunile a XX-a și a XXI-a, 
sesiunea a menționat că, în primii 
doi ani ai perioadei curente de 
cinci ani, economia țărilor membre 
ale C.A.E.R. s-a dezvoltat în rit
muri rapide, care au depășit ritmu
rile de dezvoltare ale economiei 
țărilor capitaliste dezvoltate. La 
aceasta a contribuit colaborarea 
economică și tehnico-științifică a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Țările membre ale C.A.E.R., pre
cum și organele Consiliului au con
tinuat activitatea privind elabora
rea de recomandări, îndreptate 
spre soluționarea unor probleme, 
îndeosebi a celor relevate de către 
acestea în cursul coordonării pla
nurilor pe perioada 1966—1970.

Comitetul Executiv și comisiile 
permanente C.A.E.R. au acordat o 
mare atenție dezvoltării colaboră

A 32-a ședință a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

BUDAPESTA 15. Corespondentul 
Agerpres Al. Pintea transmite : La 
15 decembrie, Ia Budapesta au în
ceput lucrările celei de-a 32-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

pacea și securitatea tuturor țărilor 
de pe acest continent". In această 
ordine de idei el a relevat că R.F. 
a Germaniei trebuie să respecte 
frontierele germane de după cel 
de-al doilea război mondial și să 
recunoască existenta R.D. Germa
ne. Waldeck Rochet s-a pronun
țat împotriva reînnoirii pactului 
Atlanticului de nord în 1969. 
„Sîntem pentru dizolvarea si
multană a N.A.T.O. și a Tra
tatului de la Varșovia, pentru 
înlocuirea lor cu un pact de secu
ritate colectivă și de ajutor între 
toate țările din Europa. Atîta vre
me cît aceste obiective nu vor fi 
atinse, a spus vorbitorul, conside
răm că Franța trebuie să rămînă 
în afara blocurilor militare și să 
stabilească relații de cooperare cu 
toate țările, fără nici o discrimi
nare".

rii economice și tehnico-științific» 
și creșterii eficienței acesteia. In 
acest scop au fost elaborate măsuri 
eficiente cu privire la dezvoltarea 
și adîncirea In continuare a specia
lizării și cooperării In producție. 
Au fost, de asemenea, elaborate 
propuneri în probleme ale finanță
rii legate de efectuarea coordonă
rii celor mai importante cercetări 
științifice și tehnice care prezintă 
interes reciproc pentru țările mem
bre ale C.A.E.R. și pentru R.S.F.I.

Sînt în curs de desfășurare lu
crări pregătitoare privind coordo
narea planurilor pe perioada 
1971—1975. Țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. au început con
sultațiile bilaterale cu privire la o 
serie de probleme ale colaborării 
economice și tehnico-științifice pe 
perioada după anul 1970, ceea ce 
permite țărilor să evidențieze pro
blemele care necesită examinarea 
lor în continuare, atît pe bază bi
laterală cît și pe bază multilaterală 
și, de asemenea, să traseze căile 
concrete de colaborare în vederea 
soluționării acestora.

Aprobînd activitatea desfășurată 
de Comitetul Executiv în perioada 
dintre sesiunile a XX-a și a XXI-a 
ale Consiliului, sesiunea a recoman
dat țărilor membre ale C.A.E.R. și 
a dat sarcină organelor Consiliului 
să continue activitatea îndreptată 
atît spre examinarea în continuare 
a problemelor evidențiate în cursul 
coordonării planurilor cincinale 
curente, cît și spre efectuarea coor
donării planurilor pe perioada 
1971—1975. Sesiunea a recomandat, 
de asemenea, țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. și a dat sarcină 
organelor Consiliului să continue 
activitatea legată de dezvoltarea 
colaborării în domeniul coordonării 
lucrărilor științifice și tehnice care 
prezintă interes reciproc, precum 
și cu privire la o serie de alte pro
bleme.

Sesiunea a recomandat țărilor 
membre ale C.A.E.R. ca, pe bază 
bilaterală sau pe bază multilate
rală, să examineze în organele 
Consiliului, pe măsură ce vor fi 
primite din partea țărilor intere
sate, propuneri privind posibilita
tea colaborării în construcția unor 
obiective care prezintă interes re
ciproc pentru țările respective. în 
scopul îmbunătățirii în continuare 
a lucrărilor privind specializarea și 
cooperarea în producție, sesiunea a 
recomandat țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. și a dat sarcină 
organelor Consiliului să continue 
studierea problemelor economice, 
financiare și de comerț exterior 
care influențează dezvoltarea spe
cializării și cooperării în producție.

Sesiunea a acordat o mare aten
ție problemelor legate de dezvol
tarea comerțului exterior și perfec
ționării în continuare a colaboră
rii în domeniul relațiilor valutar- 
financiare între țările membre ale 
C.A.E.R., precum și între aceste 
țări și R.S.F.I.

în scopul perfecționării activită
ții organelor Consiliului, sesiunea a 
dat sarcină Comitetului Executiv 
să elaboreze un plan de lucru al 
organelor C.A.E.R. privind princi
palele probleme ale colaborării 
economice și tehnico-științifice a 
țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. pe o perioadă mai îndelun
gată (aproximativ pe 2-3 ani), care 
să prevadă principalele direcții ale 
activității acestora.

Examinarea problemelor la se
siune s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

La lucrările ședinței participă, în 
calitate de reprezentant al Republi
cii Socialiste România la C.A.E.R., 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Un comunicat al secretarului 
guvernamental pentru presă 

din R. S. CehoslovacăFRAGA 15 (Agerpres). — La Praga a fost dat publicității comunicatul secretarului guvernamental pentru presă cu privire la evenimentele și demonstrația studențească care au avut loc la 31 octombrie a.c. în complexul studențesc Strahov din Praga. Potrivit rapoartelor prezentata de organele de stat, nu a fost dovedită culpabilitatea penală a studenților participant! la demonstrație șl nici a reprezentanților organelor de securitate care au luat măsuri pentru păstrarea ordinii publice. S-a constatat că lipsurile din complexul studențesc constituie o vină a organizației de construcții „Armabeton", care nu si-a îndeplinit obligațiile. Nemulțumirea studenților privind tărăgănarea înlăturării lipsurilor a fost justificată, dar demonstrația nu a constituit o exprimare potrivită a acestei nemulțumiri. Prin hotărîrile adoptate, guvernul a obligat pe miniștrii responsabili cu resoartele corespunzătoare să adopte imediat măsurile necesare pentru înlăturară* lipsurilor.



Sesiunea
unor acțiuni care să ducă la

0. N. U. lichidarea pericolului nuclear
CUV1NTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI 
ROMÂNE IN COMITETUL POLITIC

NEW YORK 15 Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : In ședința de joi după-amiază a Comitetului Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvintul, pe marginea problemelor dezarmării, 
Mircea Malița, șeful delegației române, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

La trecuta sesiune — a spus vor
bitorul — Adunarea Generală ce
ruse Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare să depună noi 
eforturi în direcția realizării unui 
acord în problema dezarmării ge
nerale și totale sub un control in
ternațional eficace și asupra mă
surilor conexe. Se menționa în spe
cial necesitatea încheierii unui tra
tat privind împiedicarea răspîndi- 
rii armelor nucleare și completarea 
tratatului de interzicere a experi
ențelor cu arma nucleară, prin in
cluderea în prevederile tratatului 
și a experiențelor subterane cu a- 
ceste arme. Eram îndreptățiți să 
ne așteptăm ca la sesiunea de față 
să aibă loc o dezbatere fructuoasă 
în problemele dezarmării, pe baza 
unui raport substanțial al Comite
tului celor 18, alcătuit în îndepli
nirea rezoluției amintite. Or, tre
buie să constatăm că raportul in
terimar supus comitetului nostru 
acum cîteva zile, departe de a oferi 
un tablou încurajator, este de na
tură să inspire sentimente de o 
profundă preocupare pentru toate 
statele.

S-ar putea crede, a continuat 
Mircea Malița, că stagnarea în a- 
cest an a negocierilor în probleme
le dezarmării generale și spațiul 
extrem de restrîns rezervat acestor 
probleme la actuala sesiune indică 
o descreștere a preocupărilor pen
tru reducerea și eliminarea peri
colului grav pe care îl reprezintă 
cursul mereu ascendent al înarmă
rilor, și în special al înarmărilor 
nucleare. Din contră, a arătat vor
bitorul, interesul țărilor pentru 
dezarmare este în continuă creș
tere. Delegația română, a spus el, 
consideră dezarmarea generală ca 
o sarcină mai actuală și mai ur
gentă decît oricînd în trecut.

Fiind de acord cu concluziile ra
portului secretarului general al 
O.N.U. cu privire la efectele^ folo
sirii eventuale a armelor atomice, 
vorbi tonii a scos în relief ideeă 
din raport potrivit căreia securita
tea pentru toate țările trebuie cău
tată în lichidarea stocurilor de 
arme nucleare și prescrierea utili
zării lor prin înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale. Delegația ro
mană, a spus el, sprijină proiectul 
de rezoluție în acest sens prezen
tat de Polonia și alte 17 țări.

Șeful delegației române a decla
rat în continuare : După convinge
rea noastră, exprimată pe larg de 
guvernul român în Organizația Na
țiunilor Unite, în Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare și în al
te ocazii, se impune întreprinderea 
unor acțiuni majore pe măsura pe-

ricolukii nuclear, acțiuni care să 
ducă la lichidarea efectivă a aces
tuia, să asigure pacea și securitatea 
tuturor statelor, să merite încrede
rea popoarelor.

Pornind de la aceste consideren
te, guvernul român concepe pro
blemele dezarmării numai în lumi
na obiectivului final al asigurării 
condițiilor necesare statornicirii u- 
nor relații internaționale bazate pe 
cooperarea pașnică a unor state 
suverane, independente și egale 
în drepturi, iar nu pe forță. El se 
pronunță pentru interzicerea ne
condiționată a folosirii armelor 
nucleare și distrugerea integrală a 
stocurilor existente, pentru înce
tarea cursei înarmărilor și înfăptu
irea dezarmării generale.

Mircea Malița a expus 
ziția Republicii Socialiste 
în legătură cu măsurile 
sau regionale de natură a 
destinderea în relațiile internațio
nale. Vorbitorul a arătat că delega
ția română sprijină proiectul de re
zoluție al celor zece state privind 
elaborarea unui tratat de Interzice
re a experiențelor subterane cu 
arma nucleară, precum și inițiati
va Ungariei de a întări eficacitatea 
protocolului de la Geneva din 1925.

Delegația română, a declarat în 
încheiere șeful delegației române, 
speră că schimbul de opinii prile
juit de actuala dezbatere, chiar în 
condițiile amintite la începutul a- 
cestei intervenții, se va vădi folosi
tor, îndemnînd Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare să-și spo
rească eforturile în vederea înde
plinirii mandatului conferit prin 
rezoluțiile adoptate de Adunarea 
Generală în problemele dezarmării. 
In ce o privește, Republica Socia
listă România, angajată într-o vas
tă operă de construcție pașnică și, 
ca atare, vital interesată în dezvol
tarea cooperării între state, va face 
tot ce va depinde de ea, ca mem
bră a coițiîetujui, pentru a-și a- 
duce contribuția pozitivă la nego
cierile asupra problemelor dezar
mării generale.

Au mai luat cuvîntul reprezen
tanții Angliei, Mexicului, Italiei, 
Indiei, U.R.S.S., Mongoliei. Austriei 
și alții.

«1 să înainteze Adunării Generale a O.N.U. pînă la 15 martie un raport complet cu privire la tratativele a- supra proiectului tratatului de ne- proliferare a armelor nucleare.In proiectul de rezoluție se recomandă. de asemenea, ca. în momentul primirii acestui raport, să fie initiate consultări în conformitate cu regulile procedurale în vigoare pentru reluarea Ia o dată corespunzătoare a lucrărilor celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale. în vederea discutării punctului „neprolife- rarea armelor nucleare".

Succesele poporului coreean 
în construcția socialistă
Kim Ir Sen însărcinat cu formarea 
noului cabinet de miniștriPHENIAN 15 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, Adunarea Populară Supremă a R.P.D. Coreene a însărcinat pe Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, cu formarea noului cabinet de miniștri. In cuvîntarea rostită cu acest prilej, Țoi En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme, a relevat contribuția tovarășului Kim Ir Sen la succesele pe care poporul coreean le-a obținut în construcția socialistă. EI a arătat că R.P.D. Coreeană s-a transformat într-o țară socialistă dezvoltată, cu o puternică economie națională independentă și o forță de apărare capabilă să respingă orice agresiune. „Independența în politică, sprijinirea pe forțele proprii în economie și autoapărarea națională

constituie poziția șl linia consecventă a partidului nostru" — a subliniat vorbitorul, evidențiind rolul conducător al Partidului Muncii din Coreea în toate domeniile vieții țării.Vorbitorul a subliniat însemnătatea luptei pentru realizarea reunificării țării „în mod independent, prin forța poporului coreean însuși, fără nici un amestec din afară*, ținînd seama de condițiile în care imperialiștii americani își intensifică politica de agresiune în diferite părți ale lumii. Țoi En Ghen a arătat că Partidul Muncii din Coreea, în frunte cu secretarul general al Comitetului său Central, ți-a adus permanent contribuția la dezvoltarea mișcării comuniste internaționale.

apoi po- 
România 
parțiale 

promova

în cursul aceleiași ședințe a fost depus pe masa comitetului un proiect de rezoluție în problema nepro- liferării atomice, avînd drept coautori 15 state : U.R.S.S., S.U.A.. Anglia. Austria. Bulgaria. Canada. Cehoslovacia, Columbia. India. Irak, Iugoslavia. Libia. Mexic, Polonia. R.A.U.In proiect se cere Comitetului de la Geneva al celor 18 state să-și continue într-un ritm sporit activitatea
în senatul s.u.A. S-a propus
suprimarea acoperirii 

în aur a dolarului
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Senatorul republican din partea 
statului New York, Jacob Javits, a 
prezentat joi Senatului un proiect 
de leg» prevâzînd suprimarea a- 
coperirii tn aur a dolarului. Potri
vit senatorului (în prezent trezo

reria americană este obligată să 
garanteze în aur 25 la sută din 
cantitatea de monedă-dolari afla
tă In circulație), o astfel de mă
sură se impune din necesitatea de 
a întări dolarul șl de a preveni 
specula de metal prețios.

Evoluția 
evenimentelor

din Grecia

• SE DESFĂȘOARĂ 0 
ACȚIUNE DE MEDIERE 
INTRE REGE Șl GUVERN

ATENA 15. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Potrivit ultimelor știri sosi
te, la Atena, în prezent, s-ar desfă
șura o acțiune de mediere între 
regele Constantin al Greciei și gu
vernul Papadopoulos. Se relevă că 
în acest scop ambasadorul grec ia 
Roma ar fi primit instrucțiuni pre
cise din partea guvernului în ve
derea realizării unui compromis cu 
regele Constantin și acceptării pro
punerii de reîntoarcere în țară. Vi
neri după-amiază, regele Constan
tin a făcut o vizită ambasadorului 
grec la sediul ambasadei din Roma.

La Atena au reapărut în mini-

stere, instituții publice și magazine 
portretele regelui și reginei.

In același timp, din Bruxelles se 
anunță că ministrul afacerilor ex
terne al Greciei. P. Pipinelis, după 
o scurtă vizită la Paris, unde se 
presupune că a avut convorbiri cu 
Caramanlis, lider al dreptei gre
cești, a plecat la Roma, unde s-a 
întilnit cu regele Constantin.

ATENA 15 (Agerpres). — Potri
vit agenției U.P.I.. înalte surse gu
vernamentale au declarat că gu
vernul militar din Atena a cerut 
arhiepiscopului Ieroniinos să nego
cieze cu regele Constantin înapoie
rea acestuia în Grecia. Arhiepis
copul urmează să plece sîmbătă la 
Roma în acest scop.

agențiile de presă transmit ATENA 15 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că mai multe personalități politice grecești au fost duse noaptea trecută la Siguranța generală din Atena si interogate. Nu se precizează încă dacă este vorba de o arestare propriu-ițisă sau de un interogatoriu.
ZI DE ACȚIUNI 
REVENDICATIVE

Miercuri, 13 de
cembrie. a fost in 
Franța o zi de acțiuni 
revendicative, organi
zată de marile centra
le sindicale naționale 
C.G.T. Si C.F.D.T. Ea 
s-a tradus prin scurte 
greve, mitinguri si 
manifestații ale oame
nilor muncii din di
verse sectoare publice și particulare. in spe
cial din industrie. De
și n-au avut caracterul 
unei greve generale, 
acțiunile sindicale la

ore au fost întrerupte 
gazele si electricitatea.

La Paris. circa 
100 000 de oameni, 
printre care multi stu- 
denți, au manifestat 
încolonați între Piața 
Republicii si Piața 
Bastiliei. In fruntea 
coloanelor de mani- 
festanti se aflau con
ducători ai organiza
țiilor sindicale C.G.T. 
Si C.F.D.T., precum și 
membri ai Biroului 
Politic al P.C. Francez, 
în frunte cu Waldeck

■ I. . ...........
CORESPONDENȚA DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

care au participat. în 
întreaga Franță, sute 
de mii de oameni ai 
muncii. au afectat 
numeroase sectoare de 
activitate. Greve s-au 
desfășurat în trans
porturile urbane din 
numeroase localități, 
în rîndurile docheri
lor din mai multe 
porturi, ale metalur- 
gistilor de la uzine im
portante ca „Usinor", 
„Sud-Aviation“ si „Re
nault", precum și la 
întreprinderile chimice 
din Lyon. Au avut 
loc, de asemenea, a- 
dunări și mitinouri în 
fata burselor muncii. 
S-au semnalat greve 
și la unele facultăți. 
Miercuri după-amiază si joi dimineața. în
treaga populație a 
Franței a fost lipsită 
de ziare. 20 la sută 
din zborurile interne 
ale societății „Air 
France" au fost sus
pendate. posta nu a 
funcționat în mai mul
te localități, iar unele 
servicii publice si-au 
întrerupt activitatea. 
Timp de mai multe

Rochet, conducători ai 
Federației stîngii de
mocratice si socialiste.

Principdla revendi
care a acestei zile de 
acțiune sindicală a fost aceea a abrogării 
ordonanțelor guver
namentale asupra secu
rității sociale. După 
cum se știe, sindicate
le protestează împo
triva acestor ordonan
țe. arătînd că ele 
lezează interesele u- 
nor largi pături 
ale populației. îndeo
sebi ale oamenilor 
muncii. Revendicările 
au fost formulate. de\ 
altfel, si cu prilejul' 
marelui miting ce a 
avut loc la sfîrsitul 
manifestației în Pia
ța Bastiliei. la care au 
luat cuvîntul repre
zentanți ai sindicate
lor.

Ziua de 13 decem
brie a fost un prilej 
de afirmare a unității 
oamenilor muncii, a- 
parținînd diferitelor 
organizații sindicale și politice. în lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor lor.

® Noi demonstrații ale studenților în Spania 

® P.C. I. și P. S.I.U.Pl vor prezenta candidați

comuni în alegerile senatoriale din Italia

In centrele universitare spaniole 
continuă să se desfășoare demonstrații 
studențești. în ultimele patru zile au fost 
arestați 50 de studenți. In numeroase facultăți 
de la Universitatea din Madrid, studenții au or
ganizat adunări în care au adoptat moțiuni 
cerind continuarea grevei în universități pînă 
la eliberarea studenților arestați.

Plenara C.C. al Partidului Comunist 
Italian, care s-a ținut în zilele de 14 și 15 
decembrie, a aprobat acordul încheiat între P.C.I, 
și P.S.I.U.P. cu privire la desemnarea de candi
dați comuni în alegerile pentru senat ce vor avea 
loc în Italia în primăvara anului 1968. Plenara 
C.C. al Partidului Socialist Italian al Unității 
Proletare adoptase în prealabil cu majoritate de 
voturi acordul electoral încheiat cu P.C.I.

Ministrul economiei forestiere al Re
publicii Socialiste România, Mihai Su- 
der, care face o vizită în R. P. Bulgaria, 
însoțit de un grup de specialiști, a fost primit 
vineri de Ivan Mihailov și apoi de Lîcezar Avra
mov, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria. în aceeași zi, Mi
hai Suder a avut o întrevedere cu colegul său 
bulgar, Mako Dakov

Un hotel internațional va fi con
struit în Cehoslovacia în colaborare cu 
0 companie americană. Reprezentanții în
treprinderii cehoslovace „Cedok" și ai companiei 
americane „Intercontinental Hotels Corporation" 
din New York au semnat la Praga un acord 
privind colaborarea în vederea construirii unui 
hotel internațional.

In ședința Consiliului de Miniștri al 
Franței s-a hotărît să se reducă numărul pro
duselor din țările socialiste al căror import era 
încă contingentat. După cum se știe, importurile 
contingentate din aceste țări fuseseră reduse în 
iunie 1966 și apoi, din nou, la începutul anului 
curent. Mai rămîneau contingentate circa 100 de 
produse. Dintre acestea circa 25 vor fi libere la 
import. „Această liberalizare este încă 
modestă — a declarat ministrul informațiilor. 
Gorse. Dar ea trebuie să favorizeze dezvoltarea 
schimburilor noastre cu țările răsăritene".

ATENA 15 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că Andreas Papandreu a adresat o scrisoare Camerei de punere sub acuzare în care solicită eliberarea sa provizorie în baza articolului 6 al Constituției Greciei, articol care limitează la trei luni detențiunea preventivă pentru delicte politice. Tn cazul în care eliberarea sa provizorie nu va fi cu putintă — se arată în scrisoare — să i se aprobe punerea în libertate pe cautiun».

In Niger se duce o luptă susți
nută împotriva paludismului și 
a unor boli tropicale specifice. 
Fotografia înfățișează un tînăr 
laborant din Niamey, capitala 
țării, efectuînd probe sangvine

In Danemarca

ALGERIA

PREȘEDINTELE BOUMEDIENNE 

A PRELUAT IN MOD DIRECT
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In curind, APARE!

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1968

Paul Georg LINCKE • Nikolai MANSUROV
• I Andre MAUROIsj • Nicolae MĂRĂȘES- 
CU • Tibor MENDE • Ștefan MILCU • 
R. E. MOT1LIANSKAIA • Edmond NICO- 
LAU • C. S. NICOLAESCU-PLOPȘOR •
• G.
Edgar PAPU •

Pentru a vă prezenta cele mai noi investigații în problematica lumii

■ contemporane, orizonturi inedite ale culturii, informație practică de utili- ag
tate cotidiană în domenii din cele mai variate, reportaje și curiozități spor- ™
tive, distracție și umor,

AU COLABORAT
• John H. ADLER • Syed AMJAD ALI 

• Gh. P. APOSTOL • Andre BARSACQ • 
Ion BĂIEȘU • Radu BELIGAN • Mihai 
BENIUC • Ion BIBERI • Pierre de BOIS- 
DEFFRE • Medard BOSS • Andrew 
BREWIN • Pierre BUGARD • Colin CA
MERON • Marcolino G. CANDAU • Paul 
CHAUCHARD • Francis CHICHESTER • 
Gabriel COCHET • Georges CONCHON • 
Emil CRĂCIUN • Antigono DONAȚI •

Mihai DULEA • Ion FRUNZETTI • Henri 
GAGNEBIN • Constantin C. GIURESCU • 
Fritz GLAUBAUF • Egon GLESINGER • 
Blazius GUBAN • George HARALAMBIE
• Traian HERSENI • Donald F. HORNIG
• Karel HOLBIK • Victor IONESCU • 
Shriyans Prasad JAIN • Jorgen SCHMITT 
JENSEN • B.
KENDREW • 
zy KONORSKI 
KOWARSKI •
LACCASSAGNE •

M. KEDROV • John C. 
Juri KOJEVNIKOV • Jer- 
• Dimităr KOSEV • Leon
H. LABORIT • Antoine 

L. S. B. LEAKEY •

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Plaț» „Sctnteli”.

OPRESCU • Eduard PAMFIL • 
i Pierre PARAF • Alex. 

PARTHENIU • Mircea PĂDURELEANU • 
Jules PERAHIM • Lucian PINTILIE • 
Louis POLLEN • Eduardo Arze QUIROGA
• Majid RAHNEMA • Vasile RAUSSER
• Viktor R1MALOV • Mihail ROMM • 
Maurice ROY • Mario RUFFINI • Jean 
SABRSULA • Alfred SAUVY • Dan 
SDROBICI • Thomas SEBEOK • Rados
lav SELUCKY • Renee SHORT • Karl- 
Georg von STACKELBERG • N. S. STĂ-

■ NESCU • Sorin STĂNESCU • G. LEDY
ARD STEBBINS • Ioan D. STOIAN • 
Hans STROTZKA • Paul STRUYE • 
Ursula ȘCHIOPU • Genevieve TABOUIS • 
Florian C. ULMEANU • Vladilen VINO
GRADOV • Roda VIȘINESCU • Behir 
Ben YAHMED •

De asemenea, schițe umoristice de : Alberto MO
RAVIA, Carlo MANZONI, Jules JOUY, Achille 
CAMPANILE, Stephen LEACOCK, Bela GA
BOR. Careurile de cuvinte încrucișate, cu defi

niții de Dan DEȘLIU.
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vor avea loc 
alegeri extraordinare 
Guvernul pus in minori
tate in parlamentCOPENHAGA 15 (Agerpres). — Guvernul Danemarcei condus de Jens Otto Krag a fost pus vineri seara în minoritate în parlament în cursul dezbaterilor privind măsurile propuse în vederea remedierii efectelor recentei devalorizări a coroanei daneze. Guvernul a fost pus în această situație din cauză că o serie de deputați so- cialist-populari și-au retras sprijinul pe care i-1 acordau, manifestînd o- biecții față de măsurile cu privire la amînarea aplicării unei hotărîri referitoare la majorarea salariilor și la introducerea unui impozit de trei la sută asupra veniturilor liber-profesio- niștilor.Primul ministru Jens Otto Krag a anunțat că va decreta alegeri legislative extraordinare, după toate probabilitățile, la 23 ianuarie 1988.

COMANDA ARMATEIALGER 15 (Agerpres). — Postul de radio Alger a transmis un comunicat prin care se anunță că Houari Boumedienne, președintele Consiliului Național al Revoluției din Algeria, a preluat în mod direct comanda Armatei Naționale Algeriene.Agenția France Presse citează surse informate algeriene care au precizat că hotărîrea președintelui Consiliului Revoluției implică destituirea colonelului Taker Zbiri din funcția de șef al statului major al armatei.Vineri seara, președintele Boumedienne a rostit o cuvîntare radiodifuzată în care a arătat că o mișcare armată subversivă a fost descoperită în cursul nopții de țol spre vineri. El a anunțat că tentativa de lovitură de stat a fost lichidată de forțele armate loiale, iar revolta ofițerilor disidenti din armată a fost înăbușită. Președintele a adresat, totodată, un apel soldaților eerîndu-le să lupt» cu energie împotriva rebeliunii. „împotriva aventurierilor vor fi adoptate sancțiuni pe măsura crimelor pa care aceștia intenționau să le comită", a afirmat președintele Boumedienne. fără a menționa nici un nume în cursul discursului.
CONVORBIRI FRANCO-SIRIENE
Președintele de Gaulle a reafirmat poziția 
Franței față de problemele Orientului Apropiat

PARIS 15 (Agerpres). — Primul 
ministru al Siriei, Youssef Zeayyen, 
aflat într-o vizită oficială la Pa
ris, a fost primit vineri la Palatul 
Elysee de președintele Franței, ge
neralul de Gaulle. In toastul rostit 
cu ocazia dejunului oferit în onoa
rea premierului sirian, președintele 
de Gaulle a evocat tradiționalele le
gături de prietenie dintre cele două 
țări și a subliniat că actualele cir
cumstanțe cer o intensificare a coo
perării franco-sirăene.

Referindu-se la situația din O- 
rientul Apropiat, care a constituit 
principalul subiect al convorbirilor 
avute cu primul ministru sirian, de 
Gaulle a reafirmat poziția Franței 
față de problemele din această zonă

a lumii. „Pacea în această regiune 
— a spus el — nu ar putea fi stabi
lită cu adevărat decît dacă se ex
clude orice cucerire prin forța ar
melor, se pune capăt oricărei beli
gerante în principiu sau în fapt, se 
asigură o soartă demnă și umană 
refugiaților și se acordă fiecăruia 
dintre statele interesate, de exem
plu în domeniul navigației, aceleași 
drepturi care sînt recunoscute al
tora".

După întrevederea avută cu pre
ședintele Franței, primul ministru 
sirian, Youssef Zeayyen, a declarat 
că convorbirile avute au contribuit 
la strîngerea relațiilor de prieteni» 
dintre cele două țări.
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