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Reluarea lucrărilor 
In plenul 

Marii Adunări Naționale
Biroul Marii Adunări Naționale anunță că lucrările 

în ședință plenară a sesiunii actuale a Marii Adunări 
Naționale se reiau marți, 26 decembrie 1967, la orele 
10 dimineața.

Două decenii de victorii mărețe
5

în făurirea României socialiste

TRAIECTORIA
INDUSTRIALA

4 PITEȘTICLCI

compot
Fără a-și pierde savoarea evocatoare, faimoasa 

„țuică de Pitești" a încetat de mult să mai fie unica 
emblemă a orașului de pe Argeș. Piteștiul sugerează 
azi, prin prezentul și perspectiva sa, un asemenea 
larg evantai de simboluri ale industriei moderne — 
de la automobil la mobilă, de la motoare electrice 
la țesături de lînă fină, de la chimicale la articole 
tehnice din cauciuc și multe, multe altele — încît 
numele său a ajuns, pe multiple și variate laturi, 
•inonim cu însăși ideea de industrializare socialistă.

Un element mi se pare edificator pentru a con
figura însemnătatea pe care acest centru urban o 
capătă în ansamblul economiei noastre : orașul 
care, în urmă cu două decenii, respira doar prin 
„porii" industriali ai unei modeste făbricuțe de 
pînzeturi și ai unui și mai modest atelier de în
călțăminte, cărora li se adăuga o biată moară ho
dorogită, va egala în 1970, prin intrarea în func
țiune numai a unora din obiectivele ce se con
struiesc pe teritoriul său, valoarea producției 
globale a unul oraș cu asemenea vechi și solide 
tradiții industriale cum e Timișoara. Și un alt ele
ment, de data asta cultural : numărul de elevi care 
învață azi în școlile orașului e egal cu toată popu
lația Piteștiului de acum trei decenii.

Cerul piteștean cunoaște, în aceste timpurii în
serări din preajma solstițiului de iarnă, o pu
țin obișnuită efervescență : traversat de fe

brile fulgerări albastre, văzduhul azvîrle reflexe 
incendiare cînd dintr-o parte, cînd din alta a ori
zontului. Nu sînt altceva decîi flăcările numeroase
lor aparate care sudează țevi, conducte, cilindri 
metalici sau sclipirile reflectoarelor care-i ajută pe 
constructori să-și continue activitatea și la căderea 
nopții. Ca o stranie oglindă răsturnată peste oraș, 
bolta răvășită de piele absoarbe și redă, cu o exu
berantă frenezie, imaginea unui clocot neistovit de 
activitate umană.

Este impresia primă și covîrșitoare ce ți se 
oferă privirilor cînd contempli orașul de pe cea 
mai înaltă terasă a lui, din preajma stadionului. 
De acolo, într-o preliminară explorare a peisaju
lui nocturn, distingi prin policromia de lumini — 
firește, ghidat de un bun cunoscător al locurilor — 
patrulaterul rampelor de lansare care proiectează 
orașul de pe Argeș în miezul erei industriale.

La sud, spre Slatina, șiraguri întrepătrunse de 
becuri înfiripă de pe-acum viitoarele contururi de 
orgi maiestuoase ale instalațiilor platformei petro
chimice. Spre sud-est — către Ștefănești — ochiul 
ager distinge paralelipipedul fluorescent al imensei 
hale a uzinei de micromot.oare electrice (călăuza 
îți șoptește că la Ștefănești se ridică în ritm fe
bril și marele combinat de vinificație, aproape 
față-n față cu viitoarea rafinărie : într-o simetrică 
și sugestivă corelare — distilarea licorilor înmi
resmate de la suprafața și din străfundurile pămîn- 
tului !). La nord, spre Găvana, freamătă zona in
dustriei bunurilor de larg consum — de la fabrica 
de mobilă, care-și expediază de multi ani produ
sele ultramoderne spre toate unghiurile țării și- 
peste hotare, de la „Textila" și fabrica de încălță
minte. care se extind redimensionîndu-se an de an 
pe măsura epocii, pină la fabricile aflate în plină 
construcție și care vor produce în anii ce vin țesă
turi din lînă fină, articole 
carne, bere, tot soiul de 
(numai în zona Găvanei 
15 000 de oameni). Iar mai 
șelului. spre Colibași — unde privirile nu mai pot 
ajunge decît ajutate de forța de propulsie a imagi
nației — alături de cunoscuta uzină de piese auto, 
cu vechi tradiții de destoinicie și sîrguință munci
torească, se înaltă, într-o ambițioasă întrecere cu 
timpul, poate 
creatoare și 
turisme.

tiiierarul
popas la uzina de micromotoare. Pătrunzînd, 
la porțile orașului, pe sub bolțile argintii, cu 

reflexe de neon, ale electrotehnicii moderne, îți 
vine greu a crede că nu mai departe decît acum 
un an și jumătate aici, printre lanurile verzi ale 
C.A.P. Valea Mare, puteai zări doar siluetele tur
tite, de scînduri, ale dormitoarelor pentru construc
tori. Azi, hala motoarelor funcționează din plin — 
pînă la sfîrșitul anului oamenii de aici vor să rea
lizeze performanta de a da primele 20 000 de mi
cromotoare U 35 pentru aspiratoare, urmînd ca în 
faza finală să se producă peste un milion de „mi- 
croinimi" — cum li se spune familiar — pentru tot 
felul de instalații casnice (frigidere, mașini de spă
lat. „roboți" de gospodărie etc.) sau extracasnice 
(ștergător de parbriz. încălzitor de cabină pentru 
autoturisme etc.). Alături se ridică rapid secția de 
motoare în carcase de aluminiu, care va intra și 
ea în probe tehnologice spre sfîrșitul lui 1968. spo-

de cauciuc, conserve de 
produse de panificație 
vor lucra în 1970 circa 
departe, pe valea Arge-

cea mai scumpă plămadă a gîndirii 
hărniciei argeșene, uzina de auto-

I nostru piteștean marchează un prim

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a III-a)

Cultură și

ȚĂRĂNIMEA1
COOPERATISTĂ
clasă nouă, participantă

activă la opera de
desăvirșire a socialismului

Este cunoscută viața de trudă și 
lupta dusă veacuri de-a rîndul de 
țărănimea noastră, de întregul po
por român pentru libertate și drep
tate, pentru bunăstare și fericire. 
Asuprită crunt de către clasele stă- 
pînitoare, exploatată și umilită, ță
rănimea a avut un trai neînchipuit 
de greu, îndurînd lanțurile robiei 
feudale, jugul moșierilor, chiaburilor 
și capitaliștilor. împotriva nedreptă
ților sociale, pentru pîine, pentru o 
viață dreaptă și liberă, ea s-a ridicat 
de nenumărate ori la luptă. Cartea 
istoriei patriei arată că de-a lungul 
zbuciumatei vieți a poporului nostru, 
multă vreme țărănimea a fost cea 
mai importantă forță a progresului 
social.

Animată dă o nemărginită dra
goste pentru glia străbună, formînd 
majoritatea covîrșitoare a poporului, 
ea a fost purtătoarea năzuințelor de 
dreptate și libertate ale acestuia, a- 
părînd cu propriul ei sînge indepen
dența țării, ființa națională a po
porului român. Rămîn de neuitat în
scrise în filele istoriei răscoala de 
la Bobîlna din 1437, războiul țără
nesc din 1514, răscoalele iobagilor 
de sub conducerea lui Horia, Cloșca 
și Crișan, luptele revoluționare de la 
1848. Cu o deosebită vigoare s-a ma
nifestat forța revoluționară a țără
nimii în marea răscoală din 1907 care 
a făcut să se cutremure întregul re
gim al exploatării în 
Toate aceste episoade, 
culme într-un șirag 
lupte sociale purtate 
veacurilor, ilustrează 
capacitatea de luptă a țărănimii, ma
rele ei potential de energie revolu
ționară.Dar, - ....................... - ‘
sa de 
tut și 
gură 
pririi.

burghezo-democratice și trecerea 
spre obiectivele mărețe ale revoluției 
socialiste.

După răsturnarea claselor exploa
tatoare și cucerirea întregii puteri 
politice de către clasa muncitoare 
în alianță cu țărănimea muncitoare, 
poporul român a trecut, sub condu
cerea partidului, la înfăptuirea mă
reței opere de construire a socialis
mului. In această operă, o preocu
pare esențială a partidului nostru a 
constituit-o transformarea socialistă 
a satului, trecerea micii producții 
țărănești, cu posibilitățile sale limi
tate, la marea producție socialistă — 
cea mai complexă sarcină a revolu
ției socialiste.

Călăuzindu-se de adevărurile ge-

nerale, cu caracter fundamental ale 
învățăturii marxist-leniniste, partidul 
nostru și-a elaborat politica de 
transformare socialistă a agriculturii 
in mod creator — pornind de la ana
liza temeinică, științifică a condiții
lor concrete, sociale și economice ale 
satului românesc, de la vechile tra
diții de asociere în muncă ale țără
nimii noastre, folosind cu pricepere 
pîrghii economice și desfășurînd cu 
perseverentă și răbdare o vastă mun
că de lămurire pentru trecerea liber 
consimțită a țărănimii pe drumul 
agriculturii socialiste. Trecînd mai 
întîi prin școala formelor simple de

Ion CUMPANAȘU
(Continuare în pag. a Il-a)

țara noastră, 
momente de 
neîncetat de 
de-a lungul 
cu elocventă

cu toată dîrzenia și hotărîrea 
luptă, țărănimea n-a pu- 
nu putea să scuture sin- 

jugul exploatării și asu- 
r___  Cauzele rezidă în fărîmi-
țarea ei, izvorîtă din caracterul pro
prietății țărănești și al relațiilor 
de producție din agricultură, care-și 
găsea corespondentul pe plan social 
într-o slabă organizare, în fenome
nele de dispersare a forței. Numai 
odată cu apariția pe arena socială a 
clasei muncitoare — militantă pen
tru eliberarea de exploatare a în
tregii societăți — s-a produs o schim
bare fundamentală în destinele țără
nimii : a apărut astfel forța socială 
omogenă, consecvent revoluționară, 
capabilă să polarizeze în jurul său, 
să joace rolul unui pilon al unirii 
tuturor claselor și păturilor asuprite 
ale societății, maselor largi ale țără
nimii. S-a creat astfel posibilitatea 
desfășurării unei lupte organizate în 
care să se încadreze masele țărăni
mii pentru lichidarea exploatării și 
asupririi de veacuri, s-au ivit și pen
tru țărani zorile vieții noi, libere și 
prospere.

Ridicîndu-se încă de la începutul 
existenței sale în apărarea interese
lor vitale ale clasei muncitoare și 
țărănimii, Partidul Comunist Român 
a arătât că numai pe calea luptei 
revoluționare, purtate într-o strînsă 
alianță, clasa muncitoare și țărăni
mea pot să scape de exploatare și 
asuprire, să-și realizeze aspirațiile 
fundamentale. în pofida unor teze 
eronate, neconcordante cu realitățile 
sociale românești, cu condițiile isto
rice ale României, care au condus la 
poziții sectare, partidul comunist 
și-a sporit continuu influența în 
masele țărănimii, mobilizîndu-le, ală
turi de clasa muncitoare și sub con
ducerea acesteia, la lupta împotriva 
exploatării burghezo-moșierești, pen
tru înfăptuirea năzuințelor de liber
tate și bunăstare ale oamenilor mun
cii. Alianța muncitorească-țărănească 
— forța socială hotărîtoare în elibe
rarea națională și socială a țării — 
s-a cimentat și călit după 23 August 
în focul luptei desfășurate sub con
ducerea partidului comunist pentru 
realizarea reformei agrare — act re
voluționar înfăptuit de țărănime cu 
sprijinul clasei muncitoare — pen
tru lichidarea clasei moșierilor, pen
tru desăvîrșirea sarcinilor revoluției

Telegramă
La telegrama trimisă de C.C. al P.C.R. Comitetului Central al P.C. din Cuba. în 

legătură cu moartea lui Ernesto Che Guevara, s-a primit următoarea telegramă de 
răspuns :

„Comitetul Central al P.C. din Cuba vă exprimă cele mai profunde mulțumiri 
pentru atentul dumneavoastră mesaj de condoleanțe".

divertisment
Mijloacele noi, tehnice, 

ale culturii suscită periodic 
discufii. Pe toate meridianele. 
Se constată evidentele — nu
mărul de ore săptămînal pe 
care omul zilelor noastre îl 
petrece în fata aparatului de 
televiziune sau în sala de 
cinematograf, raportul mereu 
modificat dintre lectură și 
comunicarea prin imagini. Se 
descifrează perspective și — 
mai frecvent — se formu
lează temeri. Atitudinea din 
urmă se pare a fi dominat și 
la recenta dezbatere despre 
mijloacele noi ale culturii de 
masă ce s-a desfășurat în 
Franfa.

Dintre 
de acest 
extindere 
una este de interes imediat și 
practic, mai cu seamă pen
tru cultura socialistă, în care 
activitatea organizată are 
ponderea cunoscută și posi
bilitatea de acjiune planifi
cată. In ce măsură se poate 
stabili un raport între actul 
de cultură și divertismentul 
fără pretenfii ? fn ce ritm 
poate fi modificat acest ra
port fără a forfa situația, 
finîndu-se seama de necesi
tatea transformării facilului în 
cultural, dar și de coeficien-

nu

Silvian IOSIFESCU

cunoscute. Ar fi Insă regre
tabil să le pierdem din ve
dere semnificația. Tot atît de 
contraindicată, cu sensibile 
riscuri practice, ar fi euforia 
care să ignoreze diferite 
categorii de fapte. Astfel, din

întrebările ridicate 
teritoriu în continuă 

și transformare,

puncte 
de vedere

tul „destindere" care 
poate fi neglijat.

Mai e nevoie de demons
trat că raportul dintre valoare 
și facilitate s-a modificat și 
se modifică ? Orice statistică 
și orice anchetă sociologică 
oferă cifre comparative eloc
vente, . Difuzarea clasicilor, 
noua lor viată sînt constatări

punctul de vedere — izolat 
— al iubitorului de 
de cameră, poate fi comod 
faptul că este posibil să gă
sești bilet cu cinci 
înainte 
concert, 
dere în 
părător 
la care 
rămîn neocupate, chiar cînd 
pot fi ascultafi artiști admira
bili ca Emilia Petrescu sau 
Dan lordăchescu. Repetarea 
recentă a concertului Mozart 
arată că se poate și altfel. 
Dar minimalizarea muzicii de 
cameră stăruie. în aceeași 
vreme circulația pe o anume 
porțiune din bulevardul 
gheru este stînjenită 
cauza reîntoarcerilor lui 
couf și a altor Angelici.

muzică

minute 
de începerea unui 
Din punctul de ve- 

discuție este însă su- 
că au loc concerte 
o treime din locuri

Ma- 
din 

Sur-
i

Ar fi o pseudo-problemă 
să mai punem în discufie 
justificarea produselor de des
tindere .....................
muzică sau în orice alt do
meniu. Pentru omul contem
poran, trăind într-un ritm și 
într-o tensiune specifice, su
pus unor diverse șocuri emo
ționale, 
cesitate 
oricărei 
invidiez 
a sărit 
Verne sau Dumas și a trecut 
direct la Robbe-Grillet.

Rămîne însă o întrebare cu 
privire la raportul dintre va
loarea culturală și destindere, 
întrebare care atîrnă greu în 
problemele culturii de masă. 
Cîteva fraze ale lui Lenin, 
comunicate de Clara Zetkin, 
formulează esențial dilema. 
Lenin nu respinge categoria 
divertismentului, dar subli
niază dreptul maselor la 
„arta mare, adevărată". Pe 
de altă parte, face distincție 
între „biscuiții dulci 
și „pîinea neagră" a 
de care au nevoie 
Nu cred că textul 
poate fi înțeles ca 
damnare a unei formule ar
tistice în favoarea alteia. El 
scoate însă în relief caracte
rul gradual al culturalizării. 
Procesul educativ ridică ma
sele spre arta mare, adevărată 
finind seama de nivelul și de 
necesitățile etapei respective.

Există riscul inițiativelor

în literatură, film,

ele constituie o ne
psihologică, aparțin 

vîrste. De aceea, nu-l 
pe adolescentul care 
peste etapa Jules

(Continuare 
în pag. a IV-a)

• INDUSTRIA CHI • INDUSTRIA REGI
MIEI ORGANICE UNII SUCEAVA

decembrie a.c. se ridică la 
de 123 300 000 lei. Prin apli- 
măsurilor de organizare știin- 
a producției și a muncii, pro-

Portul Constanfa. Descărcarea mineralierului 
mureș" sosit de curînd din prima sa cursă

relații

și fini” 
culturii 

masele, 
acesta 

o con-

ale bunelor
Sectorul industriei chimiei orga

nice din cadrul Ministerului In
dustriei Chimice a raportat realiza
rea planului producției globale pe 
anul în curs. Printre colectivele 
fruntașe își înscriu numele Uzina 
Chimică „9 Mai“-Bucnrești, Com
binatul chimic Tîrnăveni, Uzina de 
produse sodice Govora, Uzina de 
superfosfați și acid sulfuric de la 
Năvodari și altele.

Pină la sfîrșitul anului se prevede 
că acest sector va realiza o pro
ducție suplimentară in valoare de 
circa 87 milioane lei.

SUCEAVA (corespondentul „Scîn- 
teii“).— Planul anual de producție 
pe ansamblul regiunii Suceava a 
fost îndeplinit cu 10 zile înainte de 
termen. Valoarea producției globale 
industriale realizată peste plan pină 
la 20 ' ’ ‘ ...........
suma 
carea 
țifică 
ductivitatea muncii a crescut cu 
2,4 Ia sută, cea mai mare parte a 
producției peste plan obtinindu-se 
pe această cale.

interstatale

Secretul „CALORIILORu

de la „TEHNOFRIG"

| AZI A APĂRUT

\ ALMANAHUL
I
I
I

Articol scris pentru 
„Scînteia" 

de senatorul 
Leo HAMON, 

profesor la Facultatea 
de drept din Dijon

Pînă la sfîrșitul anului în curs, cel 
de-al doilea al cincinalului, au rămas 
numai cîteva zile, timp în care 
succesele obținute în îndeplinirea 
planului se consolidează, concomi
tent cu încheierea pregătirii fabrica
ției anului 1968, ale cărei exigențe se 
anunță mult sporite. împreună cu in
ginerul șef a] uzinei „Tehnofrig" din 
Cluj, tov. Jenei Desideriu, am abor
dat aceste chestiuni, căutînd în ulti
mă analiză un răspuns la întrebarea : 
care este perspectiva încheierii anului 
1967 și a „startului" nu prea îndepăr
tat în al treilea an al cincinalului ?

Inginerul șef ne-a înfățișat o 
scurtă notă statistică, din care am 
notat cîteva date : pînă la începutul 
lunii decembrie, la producția marfă și 
producția marfă vîndută și încasată 
s-a înregistrat un plus de circa 8,5 mi
lioane lei față de plan, iar producti
vitatea muncii s-a ridicat cu aproxi
mativ 4 procente peste cota planifi
cată. Economiile obținute peste pre
vederile planului de reducere a pre
țului de cost se ridică la 2,5 milioane 
lei. Aceste succese s-au consemnat în 
condițiile în care volumul producției 
in 1967 este cu 15 la sută mai mare 
decît în anul trecut. Dar, să ieșim 
din imperiu) arid al cifrelor și să cău
tăm, împreună cu inginerul șef, să 
pătrundem în „taina" succeselor.

principalele 
„calorii" — 
întrețin cli- 
localizează 

căutat, mai

— La „Tehnofrig", 
surse di1 inventivitate, de 
cum spunem noi — care 
matul de muncă, se 
în cîteva sensuri. S-a

întîi, ca neajunsurile în aprovizionare 
— lipsa de materii prime și materiale, 
a pieselor din cooperare, întîrzierile 
în livrări — să fie lichidate urgent, 
făcindu-se intervenții directe și repe
tate la furnizori. Am continuat cu 
folosirea mai rațională a timpului de 
lucru, a capacităților de producție, 
printr-o serie de măsuri concrete, care 
s-au luat și aplicat începînd din luna 
mai. Concomitent, s-a îmbunătățit re
partizarea muncitorilor între schim
buri și s-a întărit asistența tehnică in 
schimburile doi și trei. Și, în sfîrșit, 
aceasta constituind de altfel principa 
Iul factor al succesului, s-au elaborai 
și aplicat numeroase studii de organi
zare științifică a producției și muncii, 
cu o eficiență deosebită. Ele constau, 
printre altele, în raționalizările efec
tuate asupra fluxurilor tehnologice, 
în special în sectorul de piese de 
schimb și în secția de prelucrări me
canice, în optimizarea producției și 
perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație.

— Evident, perseverînd în descope
rirea și valorificarea unor rezerve in
terne, rezultatele nu au întîrziat să 
apară Nu mai puțin adevărat este 
însă și faptul că anumite posibilități 
de reducere a pierderilor sînt negli
jate. Mărturie stau volumul încă mare 
al rebuturilor — scriptele întreprinde
rii consemnează pe 11 luni piese-rebut 
în valoare de peste 1,7 milioane lei

Viorel SALAGEAN

SCÎNTEIA

vînzare în librării, chioșcurile de |

Scînteia
*’*i*‘“

(Continuare in pag. a IlI-a)

țdiiuzare a presei și debitele O.C.L.
J

Consider binevenită preocupa
rea presei române față de pro
blema principiilor generale care 
trebuie să guverneze relațiile 
pașnice dintre națiuni. Dacă n-ar 
fi decît tradițiile de cultură și, 
aș zice, interesul latin pentru 
problemele juridice și încă ar fi 
un motiv suficient pentru această 
preocupare. Dar este vorba de 
ceva mai mult : de politica Ro
mâniei care reflectă adeziunea în 
practică față de aceste principii. 
In plus, faptul că anul acesta re
prezentantul Republicii Socialis
te România deține președinția 
Adunării Generale a O.N.U. este 
prin el însuși o promisiune de 
relații mai bune între Est și Vest, 
ceea ce subliniază și mai mult 
importanța și actualitatea pro
blemei.

Firește, principiile menite să 
favorizeze buna conviețuire și în
țelegerea între state nu sînt ne
cunoscute ; ele au fost nu numai 
enunțate de către autori de tra
tate, dar și consfințite de texte 
de bază ale dreptului internațio
nal contemporan. Astfel, ne-am 
putea referi chiar la preambulul 
și la articolele 1 și 2 din Carta 
Națiunilor Unite. Vom găsi aco
lo, dincolo de repetări, trei idei 
esențiale :

1. — respectarea independen
ței statelor membre : aceasta im
plică neintervenția în treburi care 
sînt esențialmente de competența 
națională a unui stat ; acesta este, 
totodată, un aspect al „egalității

(Continuare in pag. a V-a) J
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'FAPTUL! 
'DIVERS!

Frumos! [
„Urftul »e vinde rău" — aver- 

1 Uzează o maximă. Aderînd la 
I acest crez, Ministerul Comerțului I

Interior a înființa/t un Birou de I 
estetica mărfurilor. Ședința inau- ' 

Igurală a avut loc la Casa Sorii- I 
torilar „Mihail Sadoveanu" din 
București. Participanții — scrii- • 

Itori, artiști plastici, arfiitecți, spe- I 
cialiști ai comerțului — subliniind 
importanța esteticii mărfurilor, au • 

I propus soluții pentru îmbunăită- I
țirea activității în acest domeniu.

Așteptăm ca forurile de resort I 
Isă găsească (cit mai repede) for- ■ 

mele practice pentru transpune
rea lor în viață. Pentru că suges- I 

Itiile nu au lipsit nici pînă acum. ■
Dar, în multe cazuri, au rămas 
vorbe... frumoase.

I De la B la A I

Pregătiri pentru pomul de iarnă la Palatul pionierilor din Capitalâ. 
Foto : M. Cioo

CE AVANTAJE SUPLIMENTARE

(Urinare din pag. I)

Nu e distanță mare dar, tind 
o literă ia locul celeilalte, con
secințele sînt imprevizibile. „E- 
roare de o literă" — bagateli
zează unii chestiunea. Așa să 
fie ? Lui Alexandru Văcăroiu, 
miner din Brad, t s-a trimis din 
comuna Cîrbești (Gorj) o tele
gramă care-i anunța decesul ma
mei sale. Telegrama a ajuns însă 
la... Arad. De aici s-a comunicat 
expeditorului că pe str. Libertății 
nu există adresa Bl. C 21 et. II 
ap. 10. Vn lucrător distrat de la 
poștă a trimis telegrama, în loc 
de B(rad), la A(rad). Eroare de o 
literă P Mda. Dar din cauza 
acestei greșeli un cetățean nu a 
putut să-și vadă, pentru ultima 
dată, mama. Și pentru aceasta 
poșta n-are cum să-l despăgu
bească.

Scrisoare 
de recoman 
dare

„Noi, locuitorii comunei Jila
vele (regiunea Buourești), întoc
mim în aoeste rînduri o caracteri
zare doctorului Alexandru Ale
xandru. In perioada în care a lu
crat la circumscripția medicală 
din comuna noastră, dootorul 
Alexandru s-a făcut remarcat de 
săteni prin lipsurile repetate și 
nemotivate de la serviciu și prin 
alte abateri pe care noi le numim, 
mai simplu, găinării. Am orezut 
că plecarea lui din sat nu o vom 
regreta. Ne-am înșelat. Luîndu-și 
adio de la noi, doctorul Alexan
dru Alexandru a luat (altul e cu
vinte!) și o trusă de urgență 
(2 500 lei) de la dispensând co
munei. Am scris această recoman
dare pentru a servi unităților sa
nitare care-1 angajează".

împărțiți

Au plecat la vînătoare. Împre
ună. Adam Budacă, gestionar la 
cooperativa de consum din Flă- 
mînzi (Htrlău), avea pușca. C. 
Bordianu, președintele cooperati
vei agricole din aceeași localitate, 
a mobilizat o mașină a C.A.F.-u- 
lui. La farul mașinii, iepurii stă
teau orbiți, parcă așteptau alicele. 
Operația nocturnă a fost întrerup
tă de intervenția miliției. în ma
șină s-au găsit cinci iepuri. Bu
dacă, cel care apăsa pe trăgaci, 
a fost trimis în judecată pentru 
braconaj. C. Bordianu va fi... mar
tor. De ce numai martor P Dacă 
cei doi „vânători" nu aveau „ghi
nion'', președintele s-ar fi ales, 
desigur, cu partea lui de vînat. 
De ce să n-aibă și partea lui de 
răspundere P

„Recunoș
tință"

9

Albert Kovacs (Tg. Mureș) fă
cea o cursă cu mașina pe șoseaua 
Posada-Sinaia. La un moment dat 
a observat că din motorul auto
buzului 3I-P1-4487, încărcat cu 
pasageri, ies flăcări. Imediat a 
oprit autobuzul, dînd ajutor pen
tru salvarea călătorilor și a mași
nii. (Focul se produsese din vina 
șoferului de pe autobuz, care a 
lăsat motorul murdar de ulei). 
După ce toate s-an aranjat, șo
ferul de pe 31-P1-4487 s-a 
celui care-1 scăpase de 
„Tu de ce te amesteci ? 
faci panică ?"

Drept recunoștință...

adresat 
necaz : 
De ce

Pe bîjbîite
în decembrie 1966, Ion 

(str. Școala Floreasca nr. 
București) a fost anunțat

Ban 
30, 
de 

I.D.E.B. că instalația electrică a 
imobilului mi mai corespunde 
d.p.d.v. al pazei contra incendiilor 
ți că, în termen de 10 de zile, 
s-o revizuiască. Altfel rămîne pe 
întuneric. Cetățeanul a plătit și 
I.R.C.B. „30 Decembrie" a făcut 
modificările necesare. Dar, din 
vina exclusivă a acestui I.R.C.B., 
dosarul lucrării respective nu a 
ajuns la I.D.E.B. I.D.E.B.-ul s-a 
ținut de cuvînt. I. Ban a rămas 
pe întuneric. Acum trebuie să 
„hîjbîie" ca să rezolve el încurcă
tura produsă de cele două între
prinderi. De ce P

Rubrics redactote de >
Stefan ZIDAS1TĂ 
Stefan DIN1CA

«v sprijinul corespondenților 
,Scînteii'

OFERĂ NOILE FORME
DE ASIGURĂRI DE PERSOANE

Noile forme de asigurare com
pletează posibilitățile ce le au 
cetățenii In alegerea acelei asi
gurări care satisface interesele în 
vederea luării unor măsuri de 
prevedere

• ASIGURAREA CU TERMEN 
FIX oferă posibilitatea persoane
lor interesate de a economisi pla
nificat anumite sume de bani pe 
care le va primi, la expirarea 
contractului, persoana indicată 
de acestea ca beneficiar.

Asigurarea se încheie pe du
rata de la 5 la 20 de ani pentru 
sume începînd de la 10 000 lei și 
crescînd cu 
5 000 lei.

Primele de 
lese în raport 
cu vîrsta asiguratului și cu dura
ta contractului de asigurare.

• ASIGURAREA DE RENTA 
PE TIMP LIMITAT se încheie 
pentru sume ce urmează a se 
plăti sub formă de rentă lunară, 
care poate fi de 100, 200 sau 300 
de lei, plătibilă timp de 4, 5, 6 
sau 7 ani, persoanei indicate de 
asigurat.

-Renta stabilită de asigurat se 
plătește lunar, anticipat, începînd 
de la expirarea asigurării, indife
rent dacă asiguratul va fi în via
tă sau nu.

Primele de asigurare ce urmea
ză a se plăti de către asigurați 
se stabilesc 
mea rentei 
asiguratului 
tractului 
acesteia.

Aceste 
sează în . 
doresc să constituie un fond bă-

pe care 
vîrstă oa- 
căsătorie, 
formă de

nesc pentru copiii lor, 
aceștia l-ar primi, la o 
recare (la majorat, la 
pe timpul studiilor sub 
bursă etc.).

• ASIGURAREA VIAGERA 
DE DECES CU PRIMA UNICA 
(VALABILA PE TOATA VIAȚA) 
se încheie pentru suma asigurată 
de 1 000 de lei. Aceeași persoană 
are posibilitatea să 
mult 5 contracte de 
(pentru suma asigurată 
5 000 de lei).

Primele de asigurare 
lese în raport de vîrsta asigura
tului și se achită anticipat, la în
cheierea asigurării.

Suma asigurată se plătește, în 
caz de deces al asiguratului, per
soanelor indicate în polița de a- 
sigurare.

• ASIGURAREA VIAGERA 
DE DECES CU PLATA PRIME
LOR PE TIMP LIMITAT se în
cheie pentru sume asigurate de 
la 2 000 Ia 5 000 de lei.

Suma asigurată se plătește, în 
caz de deces al asiguratului, per
soanelor indicate în polița 
sigurare.

Primele de asigurare se 
lese în funcție de mărimea 
asigurate, de vîrsta asiguratului 
la încheierea contractului și de 
durata de plată a primelor și se 
plăteso anticipat în rate semes
triale, 
pînă la expirarea termenului pen
tru care s-a încheiat asigurarea.

Aceste asigurări se adresează 
persoanelor care doresc să ia o 
măsură de prevedere pentru fa
miliile lor.

★ ★
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT anunță că tra

gerea de amortizare pe luna decembrie 1967 a asigurărilor mixte 
de viață are Ioc la 30 decembrie 1967, în orașul București.

Pentru a participa la această tragere, este necesar ca asigurații 
să-și achite la termen ratele de primă.

încheie cel 
asigurare 
totală de

se stabi-

și

fracțiuni de cîte

asigurare se stabi- 
cu suma asigurată,

în funcție de mări- 
asigurate, de virata 

la 
de

încheierea con- 
timpul de plată a

două
special părinților

asigurări se adre- 
care

Prima verigă din siste
mul asistentei medicale că
reia i se adresează cetățea
nul este circumscripția sa
nitară. Medicul de aici con
sultă. prescrie tratamente 
și. în anumite cazuri, tri
mite pacientul la medicii 
specialist! din policlinică. 
Tot el urmărește aplicarea 
tratamentului, efectul lui.

— Avem medici de cir
cumscripție excelenti — ne 
spunea tovarășul dr. Adrian 
Ciorăscu, directorul policli
nicii Colțea. Din sectoarele 
care aparțin medicilor 
Cristu Dragomlrescu. Eu
gen Șerbănescu. Emilia Ti- 
goianu și alții rareori ne 
vin bolnavi la consultație. 
Ei îi dispensarizează și-i 
tratează la domiciliu. Re
zultatul muncii lor se re
flectă într-o stare de să
nătate bună a populației 
din circumscripțiile res
pective si un procent de 
îmbolnăviri scăzut.

Desigur, rolul circum
scripțiilor este important si 
cetățenii ar fi mulțumiți să 
aibă mai aproape un me
dic cu care să se sfătuias
că la nevoie. Nu toate însă 
răspund cu promptitudine 
și în mod calificat solicită
rilor ce li se adresează. U- 
nele circumscripții sanitare 
se mulțumesc cu un rol de 
dispecerat. Ladislau Dombl 
din Oradea a fost acciden
tat la locul de muncă. Pen
tru primul ajutor s-a dus la 
cabinetul medical al uzinei 
de alumină. Sanitarul de 
serviciu l-a trimis la poli
clinica de adulti. cale de 
7 km. Medicul de gardă de 
acolo, fără să-l examine
ze. îi spune că pentru pri
mul ajutor 
adreseze 
sanitare în 
cuiește. Cu 
accidentată 
grijorător. iar bolnavul era 
istovit de atîta alergătură, 
medicul de la circumscrip
ția nr. 18 nu a stat pe gîn- 
duri si l-a trimis pe pa
cient la cabinetul medical 
de întreprindere, adică e- 
xact de unde plecase.

Redacția noastră primește 
scrisori din care reiese că 
acest sistem se practică si 
în alte părți, cu aceleași 
rezultate pentru pacienti. 
Care este cauza funcționă
rii defectuoase a cabinete
lor medicale din unele cir
cumscripții șanitare ? Di-

trebuie să se 
circumscripției 
raza căreia lo- 
toate că mîna 
se umflase în-

de a-

stabi- 
sumei

trimestriale sau lunare,

cooperare, în care faptele, viața, ex
periența — cel mai bun, cel mai 
eficace propagandist — au convins-o 
de avantajele muncii în comun, ță
rănimea a pășit cu încredere spre 
cooperativa agricolă care, în con
dițiile țării noastre, s-a dovedit și 
se dovedește forma cea mai potri
vită de organizare a muncii țără
nimii pe baze socialiste.

In înfăptuirea procesului de coope
rativizare un rol important l-a avut 
politica partidului nostru de atragere 
pe făgașul socialismului a tuturor 
păturilor țărănimii muncitoare ; mo
dul original în care a fost rezolvată 
problema țăranilor înstăriți, prin mă
surile de îngrădire treptată a exploa
tării, concomitent cu dezvoltarea sec
torului socialist în agricultură și a- 
cordarea posibilității acestora de a 
se încadra ca oameni ai muncii în 
opera de construcție socialistă, a con
dus la faptul că aceștia lucrează 
acum în rînd cu ceilalți țărani în 
cooperative agricole.

Linia elaborată de partid în con
struirea socialismului la sate s-a ba
zat, în același timp, pe o permanentă 
preocupare pentru crearea și lărgi
rea continuă a bazei tehnico-mate- 
riale — rezultat din cele mai impor
tante ale industrializării socialiste a 
țării — pentru pregătirea cadrelor de 
specialiști necesari agriculturii socia
liste, pe dezvoltarea sistematică a 
schimbului de mărfuri dintre oraș și 
sat pe baza cointeresării materiale a 
țărănimii muncitoare, în sporirea 
producției agricole. Terminarea coo
perativizării agriculturii — cu a- 
proape patru ani mai devreme decît 
a prevăzut Congresul al VIII-lea al 
P.C.R. — a constituit o Profundă re
voluție în viața țărănimii, a sate
lor noastre. Aceasta a consfințit li
chidarea pentru totdeauna a exploa
tării omului de către om în Româ
nia, realizarea economiei socialiste 
unitare, a creat condiții pentru un 
avînt continuu al agriculturii, pen
tru ridicarea bunăstării întregii ță- 
rănimi. S-a cimentat și mai mult, 
ridieîndu-se pe o treaptă superioară, 
alianța muncitorească-țărănească, sub 
conducerea clasei muncitoare, a par
tidului comunist.

In mod deosebit trebuie subliniat 
faptul că în procesul de transforma
re socialistă a agriculturii, produc
ția vegetală și animală a sporit con
tinuu an de an, asigurîndu-se can
titățile de produse agricole necesare 
alimentației populației, aprovizionă
rii industriei și exportului, — expe
riența țării noastre infirmînd aser
țiunile apologeților capitalismului 
potrivit cărora în procesul transfor
mării socialiste a satului ar fi ine
rentă și fatală o scădere a produc
ției agricole. Așadar, atît rezulta
tele pe plan social, exprimate de 
trecerea pe făgașul socialismului a 
întregii mase și a tuturor păturilor 
țărănimii, cît și cele obținute pe 
plan economic, exprimate prin creș
terea producției, confirmă pe de
plin justețea liniei generale a par
tidului nostru în problema agrară.

Prin cooperativizarea agriculturii, 
satul românesc a fost scos din imo
bilismul de veacuri și așezat pe fă
gașul unei dezvoltări dinamice. 
Apropiata aniversare a două decenii 
de la proclamarea Republicii prile
juiește în acest sens un bilanț edi
ficator. Astăzi, în locul divizării în 
clase antagoniste, ce caracteriza în 
trecut satul nostru. în locul unei 
țărănimi dezbinate de interesul pri
vat, de legile concurenței și de indi
vidualismul 
de mărfuri, 
se prezintă 
unită prin 
proprietatea 
mintului și a celorlalte mijloace de 
producție, prin relații de colaborare 
și întrajutorare reciprocă, in lupta 
pentru construirea vieții noi, socia
liste.

In această direcție aplicarea con
secventă a politicii naționale a par
tidului a avut și are o deosebită în
semnătate, ca factor de unire a între
gii țărănimi, de creare a posibilită
ților pentru afirmarea deplină a 
capacităților creatoare ale tuturor 
celor ce muncesc la sate, fără deo
sebire de naționalitate, de înflorire 
a agriculturii în toate regiunile țării. 
Devenită stăpînă pe soarta sa, pe 
roadele muncii sale, țărănimea 
și-a pus, în întregul ei, toate puterile, 
toată dragostea ei de muncă, inteli
genta și iscusința în slujba progre
sului patriei, Republica Socialistă 
România.

Agricultura — ramură esențială * 
economiei noastre — aduce o contri
buție tot mai importantă la prospe
ritatea întregului popor. Ea participă 
cu circa o treime la formarea veni
tului național — trebuie menționat, 
a unui venit național de 4,5 ori 
mai mare decît cel din 1938. Sinteti- 
zînd într-o singură cifră această di
namică — producția globală agricolă 
a înregistrat în perioada 1961—1965 o 
creștere de 31,3 la sută în comparație 
cu perioada 1951—1955. In anii 1966— 
1967 ritmul anual de creștere a pro
ducției agricole globale este de 7,1 la 
sută.

„Merită să subliniem — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R. — că, 
în toate împrejurările, țărănimea, a- 
liată de nădejde a clasei muncitoare, 
și-a îndeplinit cu cinste și devota
ment nemărginit datoria față de 
cauza socialismului, față de partid, 
față de patria socialistă". Contribu
ția țărănimii la desăvîrșirea con
strucției socialiste, la propășirea pa
triei noastre, sporește în mod con
tinuu, pe măsura dezvoltării puterii 
economice a cooperativelor agricole 
de producție și creșterii conștiinței 
ei socialiste.

Așa cum s-a subliniat la Confe
rința Națională a partidului, expe
riența României, ca și a altor țări 
socialiste cu o țărănime numeroasă, 
demonstrează că cooperativa agricolă 
de producție oferă calea cea mai ra
pidă și mai sigură de lichidare a îna
poierii agriculturii, a sărăciei și in-

vlndut la sate fn 1966 mărfuri în 
valoare de 18 miliarde 300 de mi
lioane lei, reprezentînd o creștere de 
540 la sută față de 1950. In perioada 
1951—1965 țărănimea șl-a clădit din 
fondurile proprii peste 1 milion de 
case noi, la care s-au adăugat în 
1966 peste 60 000, ritmul menținîn- 
du-se ridicat în continuare.

Toate aceste condiții, împreună cu 
îmbunătățirea și diversificarea ali
mentației, dezvoltarea largă și ridi
carea calitativă a asistenței sanitare 
și medicale la sate (față de 8 160 lo
cuitori cîți reveneau unui medic din 
mediul rural în 1938, în anul 1966 în 
asistenta unui medic de la sate revin 
numai 2 129 locuitori) — au acționat 
ca tot atîțla factori la redresarea 
potențialului biologic al populației 
de la sate, la creșterea sănătății și a 
robusteții țărănimii, element de ma
joră însemnătate demografică șl na
țională. Țărănimea a beneficiat și be
neficiază de una din realizările de 
seamă ale regimului nostru — revolu
ția înfăptuită în cultură; azi învăță- 
mîntul este general și obligatoriu 
pe timp de 8 ani, la sate funcționea
ză aproape 14 000 de școli. La a- 
ceasta, se adaugă faptul că anual un 
mare număr de fii de țărani învață 
la orașe, în licee, școli profesionale, 
pedagogice și tehnice, precum și în 
institute de învățămînt superior.

In coordonatele vieții spirituale 
tot mai bogate a satului nostru de 
astăzi se înscrie faptul că alături 
de școală, la sate s-a dezvoltat în 
ultimii ani o vastă rețea de diferite

Țărănimea
cooperatista

propriu micii producții 
țărănimea cooperatistă 
ca o clasă omogenă, 
Interese comune, prin 
obștească asupra pă-

stabilității vieții țăranilor, de creș
tere a producției agricole. Ea împle
tește în mod organic interesele de 
ordin individual ale țăranului cu in
teresele generale ale societății, afir- 
mîndu-și deplina valabilitate pentru 
întreaga epocă istorică a desăvîrșiril 
construcției socialiste, precum și în 
procesul înaintării spre comunism. 
Beneficiind de sprijinul mate
rial și tehnic în continuă creș
tere al . statului socialist, coope
rativele agricole s-au consoli
dat și se întăresc continuu economic- 
organizatoric, ceea ce se reflectă în 
creșterea continuă a producției și 
productivității muncii. Peste două 
treimi din sporul realizat în 1966 în 
întreaga activitate productivă a coo
perativelor agricole s-a obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Astfel, produsul net ce revine pe 
o persoană ocupată a fost mai mare 
cu 20,3 la sută față de 1965, iar pe 
o zi muncă cu 11,3 la sută. Crește
rea producției și a productivității 
muncii în cooperativele agricole a 
constituit elementul esențial care a 
creat condițiile sporirii veniturilor 
țărănimii cooperatiste șl a volumu
lui de acumulări. Acumulările coo
perativelor agricole reprezentau în 
1966 o valoare cu aproape 1,1 mi
liarde lei mai mare decît în 1965. 
Unul dintre cei mai importanți in
dici de progres ce caracteri
zează activitatea cooperativelor agri
cole de producție — averea obșteas
că la suta de hectare de teren agri
col — a crescut în 1966 cu 29,9 la 
sută fată de anul 1965.

Pe fondul dezvoltării întregii eco
nomii naționale, ca urmare a reor
ganizării socialiste a agriculturii, a 
creșterii producției și veniturilor rea
lizate de cooperativele agricole, nive
lul de trai al țărănimii noastre se 
îmbunătățește simțitor. Sînt semnifi
cative modificările care au loc în 
dinamica și structura cheltuielilor 
bănești ale acesteia — caracteristica 
generală fiind creșterea sumelor a- 
fectate pentru produse nealimenta
re, și în primul rînd a cheltuielilor 
pentru confort casnic, pentru bunuri 
de folosință îndelungată.

In total, comerțul socialist a

lnstituțll de cultură — a crescut de 
aproape 3 ori și jumătate numărul 
căminelor culturale în comparație 
cu 1938. In cele 5 860 de cinematogra
fe existente în mediul rural, s-au 
prezentat în 1966 filme vizionate da 
peste 87 milioane de spectatori. La 
sate pulsează o intensă viață artis
tică, în care mișcarea de amatori, 
creația folclorică, meșteșugurile arti
zanale revitalizate îmbogățesc patri
moniul artei 
expresii ale 
popular.

Schimbarea 
agricultură și 
nic al acesteia au determinat trans
formări substanțiale în formația 
profesională și cultura țăranului. In 
legătură cu aceasta este interesant 
de amintit ce scria, în urmă cu un 
secol, democratul revoluționar Ion 
Ionescu de la Brad : „Cînd mintea 
lui va fi luminată și înzestra
tă cu cunoștințele profesiunii ce 
o exercită, înzestrată cu capitalul 
intelectual, cel mai important din 
toate capitalurile..., atunci de bună 
seamă și mijloacele lui de producere 
se vor îmbunătăți și-l vor pune în 
stare a nu mai munci ca o vită cu 
capul plecat spre pămînt".

Invățămîntul agrozootehnic de masă 
cu durata de trei ani care cuprinde 
anual circa un milion de țărani coo
peratori, introducerea tehnicii avan
sate și a cuceririlor științei în pro
ducția agricolă determină creșterea 
continuă a gradului de calificare și 
specializare, care se reflectă în 
schimbările intervenite în compozi
ția profesională a populației rurale. 
Țăranul tradițional, cu o bogată ex
periență rezultată din muncă neobo
sită și din istețimea de a observa șl 
sintetiza practica sa, devine azi cu 
adevărat profesionistul unei meserii 
— cu multilaterale cunoștințe, dar 
specializat într-o muncă anume, în
credințată în cadrul 
proces de producție ce 
în marea gospodărie 
Cînd spunem azi țăran 
pare în față imaginea

noastre cu minunate 
tradiției șl geniului
relațiilor sociale din 

ridicarea nivelului teh-

Intre două verigi ale
ASISTENȚEI MEDICALE

rectorul policlinicii princi
pale a raionului Grivița 
Roșie, dr. Barbu Acaru, 
este de părere că forurile 
fn drept nu acordă atenția 
cuvenită încadrării eu per
sonal a circumscripțiilor. 
..Dintre cele zece circum
scripții care tin de această 
policlinică sînt cîteva fără 
medic, în altele medicul e 
singur, fără nici un asis
tent. Pe de altă parte — ne 
spunea interlocutorul — 
nici medicii nu sînt atrași 
de munca într-o circum
scripție. Ocupați cu înde
plinirea unor sarcini lătu
ralnice. rupți de spital, 
unii medici ajung realmen
te să fie handicapați în 
meserie. Si atunci aleg ca
lea cea 
miterea 
clinică.
se pune sub semnul între
bării însăși rațiunea exis
tentei circumscripției.

Și opinia dr. Adrian Cio- 
răscu în această privință ni 
s-a părut interesantă.

— Circumscripția este 
foarte necesară. Ea va tre
bui menținută. luîndu-se 
însă măsurile cuvenite de 
îmbunătățire a conținutu
lui activității ei. Medicul 
de circumscripție — spunea 
dînsul — ar trebui să-și 
schimbe profilul, să devină 
un fel de medic de fami
lie. apropiat, nu numai te
ritorial. de cetățenii a că
ror sănătate îi este încre
dințată.

Dată fiind natura contra
dictorie a observațiilor si 
constatărilor, ne-am adre
sat tovarășului dr. Eugen 
Mareș. adjunct al ministru
lui sănătății, pentru a ne 
vorbi despre locul pe care 
circumscripțiile sanitare îl 
ocupă în proiectele de im- 
bunătățire a organizării re
țelei sanitare aflate în lu
cru.

mai comodă : tri- 
bolnavulul la poli- 
în aceste condiții.

— Măsurile pe care le în
treprindem țintesc spre 
restabilirea autorității me
dicului de circumscripție. 
Am găsit că este nefiresc 
ca un medic să îndepli
nească o muncă de func
ționar, care întocmește bo
nuri de trimitere către po
liclinică. El va fi medicul 
la care vor apela cetățenii 
care-i va vizita la domici
liu. Lui si nu celui din po
liclinică i se va adresa pa
cientul în primul rînd. 
Vom crea condiții pentru

că s-au dat indicații cu pri
vire la funcționarea lor. 
Programarea telefonică se 
practică într-o mică măsu
ră si din cauză că postu
rile telefonice sînt mereu 
ocupate, greu de obținut. 
Ca să 
cienții 
scoală 
pentru 
de ordine, acestea fiind li
mitate.

După părerea mai mul
tor medici cu care am stat 
de vorbă, acest cerber al

de mai siguri, pa
sau rudele lor se 
cu noaptea-n cap. 

a apuca un număr

Microanchetă în rețeaua policli
nicilor și circumscripțiilor sanitare

ca medicul de circumscrip
ție să se ocupe într-adevăr 
de medicină. Pentru aceas
ta vom lua din grija lui 
diferitele treburi adminis- 
trativ-birocratice care-i ră
pesc. în prezent, timp pre
țios. Aceasta va face. cred, 
ca circumscripția sanitară 
să înceteze de a mai fi un 
simplu centru de triaj al 
bolnavilor, așa 
din păcate. în 
zuri.

Următoarea 
lanțul asistentei 
este policlinica. Funcționa
rea defectuoasă a unor cir
cumscripții. asa cum am a- 
rătat mai sus. se reflectă în 
activitatea policlinicilor, a- 
glomerîndu-le. Dar nu e 
mai puțin adevărat că exis
tă fisuri si în organizarea 
consultațiilor la cabinetele 
de specialitate. Accesul la 
aceste cabinete este încă 
foarte greoi, cu toate asigu
rările primite la minister

cum este, 
multe ca-
verigă din 

medicale

policlinicilor — fișierul — 
ar putea să dispară si. o 
dată cu el. și 
locul acestor 
multă vreme 
pune înființarea 
de sănătate la purtător. Ar 
fi cu mult mai simplu si 
mai eficace. Interesîndu-ne 
la conducerea ministerului 
de soarta acestei propu
neri. aflăm că se intro
duc în mod experimental 
10 000 asemenea carnete in 
diverse ramuri de produc
ție. E un început îmbucu
rător. Dar sistemul carne
telor la purtător se practi
că de vreo trei ani in mai 
multe circumscripții din 
Capitală, cu bune rezulta
te. Tot experimental. De ce 
nu se trage o concluzie ?

Deși provoacă atîta bă
taie de cap. programarea, 
găsirea fisei etc. nu sînt 
decît preludiul. Importan
tă este primirea pe care 
medicul o face pacientului.

fișele. In 
fișe. de 
se pro- 

carnetului

consultația în sine. NI se 
semnalează că. uneori, me
dicii examinează în grabă 
sau pur si simplu nu sînt 
de găsit.

— De acord... Dar. pe 
lingă motivele subiective 
ale aglomerației si consul
tațiilor superficiale, sînt si 
altele, ce nu depind de vo
ința noastră, ne explica 
directorul unei policlinici. 
Prea adesea medicii spe
cialiști sînt luati din cabi
netele lor si numiți în tot 
felul de comisii.

Intre cele două verigi a- 
supra cărora ne-am oprit 
atenția — circumscripții și 
policlinici — asa cum re
marcau atît specialiștii cît 
și cetățenii, nu există o 
legătură suficient de strîn- 
să. „Actuala organizare a 
rețelei sanitare, stabilită în 
1957. ne spunea medicul 
primar Vasile Luca, nu 
mai corespunde situației si 
cerințelor actuale. Asisten
ța medicală este fărîmița- 
tă. Intre circumscripție si 
policlinică s-a creat o rup
tură. care are consecințe a- 
supra urmăririi pacientului 
pînă la vindecarea sa 
totală".

Toate aceste neajunsuri 
sînt cunoscute de conduce
rea Ministerului Sănătății. 
Acesta preconizează o serie 
de măsuri menite să îmbu
nătățească relațiile insti
tuțiilor sanitare cu ce
tățenii. ca și relațiile dintre 
înseși aceste verigi. Intr-o 
fază avansată se află si alte 
studii pe teme deosebit de 
interesante. Ceea ce se 
așteaptă acum este tra
ducerea lor în fapt. Tn- 
trucît de mult timn se dis
cută despre necesitatea u- 
nor măsuri de îmbunătă
țire a organizării asistentei 
medicale

Rodica ȘERBAN

complexulul 
se desfășoară 
cooperatistă, 

nu ne mai a- 
r__  _  ___ . _ agricultorului
de la coarnele plugului tras de vite, 
mînuitor al sapei, coasei și secerii, 
ci a unei multitudini de îndeletniciri 
practicate la un nivel tehnic și 
științific tot mai ridicat — meca
nici specializați în instalații și agre
gate diverse, în sectoarele zootehnice 
sau la culturile irigate, legumicul
tori, pomicultori, crescători de vaci, 
de porci, de păsări etc. Ca rezultat, 
țăranul de astăzi face o cheltuire de 
muncă socială de valoare mai ridi
cată, ceea ce constituie un impor
tant factor pentru progresul multi
lateral al agriculturii socialiste.

Bucurîndu-se de condiții de viață 
tot mai bune, de un nivel de cultură 
și pregătire tot mal înalt, avînd 
un orizont tot mai larg, țărănimea 
îndeplinește un rol de cea mai mare 
însemnătate în viața întregii noastre 
societăți, participă activ la activita
tea politică a țării.

Structura profund democratică a 
vieții noastre de stat este insepa
rabil legată de faptul că asigură par
ticiparea largă, nemijlocită a mase
lor țărănești, alături de celelalte 
clase și categorii sociale la condu
cerea și soluționarea treburilor obș
tești. Din rîndul 
tiste 
tenit 
care 
dere 
mea 
suprem de conducere a țării, Marea 
Adunare Națională, în organele de 
îndrumare și conducere a agricul
turii, în sfaturile populare. Această 
trăsătură se aplică de sus și pînă 
jos, pînă la unitatea agricolă — 
cooperativa — în care statutul aces
teia creează cadrul și condițiile ne
cesare stimulării și manifestării din 
plin a spiritului de inițiativă, par
ticipării active a țăranilor coopera
tori la conducerea treburilor obștești. 
Nicicînd posibilitățile de afirmare a 
capacităților țărănimii, a talentului, 
inteligentei și înțelepciunii de care 
dispune n-au avut un cîmp mai larg 
de fructificare decît în orînduirea 
noastră. în cadrul vieții noastre pu
blice și de stat.

★
O importanță hotărîtoare în viața 

țărănimii noastre, ca și a întregului 
popor au avut, și au hotărîrile Con
gresului al IX-lea al partidului. 
Ținînd seama de faptul că în con
dițiile țării noastre agricultura re
prezintă una din ramurile de cea 
mai mare importanță ale economiei 
naționale, ea avînd un rol hotărîtor 
pentru progresul rapid al întregii 
economii, pentru ridicarea nivelului 
de trai al poporului, Congresul al 
IX-lea al partidului a stabilit un 
program complex pentru dezvoltarea 
intensivă a agriculturii, lichidarea 
rămînerilor în urmă și sporirea con
tinuă a producției vegetale și ani
male. Modernizarea agriculturii, ri
dicarea neîntreruptă a randamentu
lui in toate ramurile producției agri
cole, reducerea cheltuielii de muncă 
socială și sporirea eficienței econo
mice constituie, așa cum a subliniat 
Congresul, obiective esențiale pentru 
înfăptuirea întregului program de

țărănimii coopera
și se ridică necon- 
cadre de valoare, 
funcții de răspun

s-au ridicat
numeroase 

îndeplinesc 
în societatea noastră. Țărăni- 
își are reprezentanți în forul

dezvoltare a patriei noastre, sînt • 
parte componentă, intrinsecă, a ope
rei de desăvîrșire a construcției so
cialiste, a procesului de trecere trep
tată apre comunism.

Spre aceste obiective converg mă
surile stabilite de Congres pe linia 
dezvoltării în continuare a bazei 
tehnice-materiale ; astăzi agricultura 
noastră, bucurîndu-se de suportul 
masiv al industriei socialiste, utili
zează un număr sporit de tractoare șl 
alte mașini și utilaje agricole. 
S.M.T.-urile, care dețin principalele 
mijloace de mecanizare a lucrărilor 
agricole, joacă un rol tot mai însem
nat în realizarea politicii partidului 
în agricultură. Totodată, agricultura 
folosește în prezent de aproape 6 
ori mai multe îngrășăminte chimice 
decît în anul 1959. Substanțial con
tribuie la creșterea rodniciei pămîn- 
tului și investițiile făcute în lucrările 
de hidroameliorații — în principal 
de irigații.

Eforturi susținute sînt îndreptate 
spre realizarea unei îmbinări cît mai 
intime a științei cu agricultura, atît 
sub aspectul organizării științifice a 
producției cît și al dezvoltării cerce
tărilor științifice în domeniul agri
col și Introducerii rezultatelor lor în 
producție, precum și al asigurării 
cadrelor de specialiști, necesari în
drumării la un nivel tehnic cores
punzător cerințelor dezvoltării in
tensive a producției agricole (astăzi 
în cooperativele agricole lucrează 
circa 6 000 de specialiști cu studii su
perioare).

înfăptuirea sarcinilor calitativ mal 
înalte stabilite de Congresul al IX-lea 
a impus măsuri de îmbunătățire a 
conducerii și planificării agricul
turii. Aceste măsuri sînt de na
tură să asigure îmbinarea mai 
strînsă a intereselor cooperativelor 
de producție, ale țărănimii, cu intere
sele generale ale întregii societăți, să 
dezvolte rolul organizator al statului 

, în dezvoltarea armonioasă, proporțio- 
I nală a tuturor ramurilor agriculturii, 

concomitent șl în strînsă legătură cu 
i crearea condițiilor necesare manifes

tării din plin a inițiativei creatoare 
, a maselor largi, a specialiștilor, a tu

turor cadrelor ce lucrează în agricul
tură. In acest sens atribuțiile Consi
liului Superior al Agriculturii și con
siliilor agricole locale, ca organe d« 
stat, au sporit pe linia planificării 
și organizării științifice a producției, 
ridicării eficienței sale economice.

Este vie în amintirea tuturor ima
ginea Congresului țărănimii coo
peratiste care, încheind marea dez
batere și consultare populară, a con
sfințit crearea uniunilor cooperatiste 
ca organizație proprie a țărănimii. 
Importanța deosebită — principială și 
practică — a acestei măsuri constă 
în aceea că duce mai departe, în 
condițiile desăvîrșiril socialismului, 
procesul de unire în producție a ma
selor țărănimii; efectele sociale ale 
cooperativizării, care a dus la unirea 
țăranilor individuali pe plan local, în 
cooperative agricole, își găsesc astfel 
dezvoltarea pe un plan superior prin 
unirea eforturilor cooperatorilor Pînă 
la scara întregii țări, pentru valori
ficarea superioară a resurselor agri
culturii socialiste, pentru creșterea 
neîntreruptă a nivelului de trai al ță
rănimii.

S-a asigurat astfel o bază organi
zatorică temeinică pentru încadrarea 
armonioasă a agriculturii coopera
tiste în procesul legic al dezvoltării 
întregii economii, pentru întări
rea economică-organlzatorică a fie
cărei cooperative agricole și a sec
torului agricol cooperatist în an
samblu. Totodată, aceasta constituie 
o parte organică a procesului de 
lărgire continuă a democrației socia
liste, asigurînd ță’rănimii condiții de 
participare mal largă la activitatea 
de conducere a întregii agriculturi, 
la viața socială a țării. Pe a- 
ceeași linie se înscrie și hotărî- 
rea adoptată de Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român din 
6—8 decembrie a. c., ca președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție să aibă drep
tul de membru al guvernului.

Potrivit indicațiilor Congresului al 
IX-lea al partidului, Congresul coo
perativelor de producție a consfințit 
totodată rezolvarea uneia din cele 
mai arzătoare cerințe ale țărănimii 
— asigurarea condițiilor de trai 
la bătrînețe. Astfel, pentru în- 
tîia oară în istoria țării noastre, 
țăranul bătrîn, ajuns la capătul unei 
vieți de eforturi, nu va mai repre
zenta o povară pentru restul fami
liei, ci se va bucura — prin sistemul 
general de pensii, adoptat de uniu
nile cooperatiste — de o pensie lu
nară ce va spori după posibilitățile 
fiecărei cooperative. Ia care se 
adaugă ajutorul în produse.

Ansamblul măsurilor economice, 
organizatorice și social-culturale sta
bilite de Congresul al IX-lea al 
partidului, menite să asigure condi
țiile necesare ca țărănimea noastră 
să se bucure tot mai mult de bine
facerile civilizației, se întregește 
prin recentele hotărîri ale Conferin
ței Naționale a Partidului Comunist 
Român, privind îmbunătățirea orga
nizării administrativ-teritoriale șl 
sistematizarea localităților rurale.

Principiile aprobate de Conferință 
prevăd dezvoltarea comunelor ca 
pnități administrative puternice, ca
pabile să asigure cadrul necesar pen
tru valorificarea intensă a resurselor 
materiale și umane din mediul rural. 
Această organizare, ca și măsurile 
privind sistematizarea localităților 
rurale, vor stimula în și mai mare 
măsură participarea activă și res
ponsabilitatea țărănimii în conduce
rea treburilor locale și. totodată, 
vor duce Ia ridicarea nivelului de trai 
al populației rurale. Tot mai clar 
apare. într-o perspectivă istorică a- 
propiată. tabloul luminos al satului 
nostru de mîine. așezare tot mai ci
vilizată. cu instituții de cultură și 
învățămînt. — de la scoli la biblio
teci și de la dispensare si case de 
naștere la cinematografe. —■ cu uni
tăți de deservire multiplă — brută
rii. magazine diverse, unități pentru 
prestări de servicii — cu dotare edi
litară modernă, rețea electrică, re
țea de alimentare cu apă etc. Se 
prefigurează astfel accelerarea pro
cesului de apropiere treptată a vieții 
satului de aceea a orașelor, parte in
tegrantă, inseparabilă a înaintării 
spre societatea comunistă.

★
Toate transformările adîncl petre

cute în viata satelor și a țărănimii, 
ca si toate succesele istorice obținu
te de ponor în construcția socialistă 
se datoresc alianței strînse a clasei 
muncitoare cu țărănimea. făurită 
sub conducerea partidului — alianță 
ce constituie temelia serială a între
gii noastre orînduiri. întărirea con
tinuă a alianței clasei muncitoare șl 
țărănimii cooperatiste, clase priete
ne. frățești, strîns unite prin comu
nitatea de interese izvorîte din pro
prietatea socialistă asunra milloace- 
lor de producție, constituie chezășia 
realizărilor viitoare în dezvoltarea 
multilaterală a patriei.

Fundament trainic, indestructibil, 
al cuceririlor socialiste ale poporu
lui. unitatea muncitorilor, țăranilor 
si intelectualilor, frăția de nedezbi
nat a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, este acea 
forță uriașă, care, sub conducerea 
partidului comunist, determină mer
sul înainte al societății noastre, acea 
putere de neînvins ce asigură pro
pășirea patriei, dezvoltarea națiunii 
române spre înfăptuirea mărețului 
Ideal al comunismului.
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SUBIECTIVISMULUI
SI ARBITRARULUI ’ I IA I _ Aîn conducerea întreprinderii
Poate cîteva precizări sînt nece- 

«are. Interpretăm, în acest scop, de
finițiile. Subiectivismul economic în
florește pe terenul absolutizării unei 
soluții, pierzîndu-se din vedere, în- 
tr-o formă sau alta, cerința esen
țială — și anume gospodărirea cu 
maximă eficacitate a avuției obștești. 
EI se înrudește cu arbitrarlul — o ma
ladie gravă și dăunătoare în viața 
unei întreprinderi — care consideră 
voința cutărui factor ca unică și in
failibilă. Nici în viața particulară 
asemenea manifestări nu sînt reco
mandabile. Cînd e vorba însă de 
angajarea fondurilor încredințate 
spre administrare, implicațiile devin 
mult mai serioase, în unele cazuri 
poate chiar ireparabile.

Cum apar subiectivismul și arbi- 
trariul în activitatea de condu
cere a întreprinderii ? Mai întîl, a- 
tunci cînd conducerea unei între
prinderi nu cunoaște îndeaproape 
condițiile reale — pe de o parte ce
rințele beneficiarilor și economiei, iar 
pe de altă parte propriile posibilități

în pantă nu s-a ținut seama de a- 
numite prescripții strict necesare, 
elementare, nu s-au adoptat soluțiile 
tehnice capabile să evite infiltra
țiile și alunecările, care au compro
mis lucrarea. Improvizația în pre
cizarea soluțiilor a provocat degra
darea izolațiilor hidrofuge și anti- 
acide, infiltrații în subsolul uzinei, 
care au atacat utilajele, pereții, par
doselile și instalațiile de forță. în
săși clădirea uzinei a fost lucrată 
de mîntuială.

Situația descrisă are ca pilon de 
susținere, în ultimă instanță, același 
dicton „pe răspunderea mea", dar 
fără acoperire tehnică și economică. 
Consultarea specialiștilor, confrun
tarea variantelor probabile și ale
gerea celei optime au rămas pe pla
nul doi. După ce uzina a fost con
struită și au apărut neajunsurile a- 
mintite, șantierul a fost invadat de 
o armată de proiectanți, experți, 
geologi, profesori universitari, ingi
neri de la diferite institute de cer
cetări. E bine că s-a procedat așa,

tivității unor întreprinderi. Aceste 
manifestări, străine principiilor de 
dirijare competentă, cu înaltă efi
cientă a producției, vor putea fi evi
tate, cu tot mai mult succes, prin 
aplicarea prevederilor din Direc
tivele Conferinței Naționale a P.C.R., 
referitoare la apropierea condu
cerii de producție, conducerea și 
munca 
nomică 
rarea

colectivă, 
proprie 

riguroasă

ancheta economică
ale producției — în funcție de care să 
se acționeze. Evident, domeniile cele 
mai permeabile acestor malformații 
sînt totuși limitate. între ele se dis
ting în mod nedorit abuzul în achi
ziționarea unor utilaje, dar și im
provizația în elaborarea anumitor 
documentații tehnice și de execuție, 

' în totală neconcordanță cu scopul șl 
nivelul trebuințelor 
Iată ce ne-a relatat 
Măinescu, director
Sucursalei regionale Oltenia a Băn
cii de Investiții :

— Nu pot să concep șl nu văd ra
țiunea cazurilor în care utilaje 
proaspăt primite sînt trecute la 
„odihnă", în rezervă, conservare, sau 
sînt date spre... redistribuire. Deci
zia procurării lor nu s-a bazat pe o ne
cesitate reală. Cum altfel pot fi jus
tificate milioanele de lei „înghețate", 
în unele întreprinderi din regiunea 
noastră, în utilaje nefolosite, supuse 
amortizării și care încarcă cu totul 
neeconomic prețul de cost ? „Cam
pioni" de tristă faimă ai acestui mod 
de a proceda s-au dovedit a fi Trus
tul de extracție Tg. Jiu și întreprin
derea regională de electricitate Ol
tenia. Desigur, în aceste cazuri își 
au partea lor de răspundere și fo
rurile din ministerele de resort.

S-a greșit, deci, de două ori. O dată, 
pentru că s-au solicitat aceste utilaje 
în necunoștință de cauză, iar a doua 
oară, întrucît cele două întreprinderi 
și nu numai ele s-au complăcut în 
a le imobiliza timp îndelungat. A- 
veau posibilități să renunțe la pos
tura de frînă în calea reactivării a- 
cestor mijloace tehnice, dar nu le-au 
valorificat. Lipsa de răspundere și u- 
șurința și-au dat mîna. De abia cînd 
lunile trecute a „căzut" controlul, s-a 
produs efervescența. întreprinderea 
minieră Rovinari, de exemplu, din 
mai bine de 29 milioane lei utilaje 
disponibile a redistribuit în timpul 
controlului peste 17 milioane lei. Oare 
s-a urmărit ca graba și nechibzuința 
la procurarea acestor utilaje să fie 
compensate nefericit de... tărăgăna
re în redistribuirea lor ?

Subiectivismul nu s-a produs fa
talmente, nu a fost impus de niște 
forțe oculte. Cererile de utilaje, a- 
probările, contractele, poartă sem
nătura unor oameni cu munci de 
răspundere în unitățile respective. 
Implicit, ei și-au asumat o respon
sabilitate clară. Gestul de a semna 
hîrtiile — excluzînd varianta cînd 
se procedează ca un automat — 
presupune inevitabil această convin
gere : „am semnat pe răspunderea 
mea".

In urmă cu cîtva timp, s-a hotărît 
ca la Sibiu să se construiască o nouă 
uzină de apă, pentru care s-au alocat 
circa 63 milioane lei. Proiectul, în
tocmit de către LP.A.C.H. București, 
a fost încredințat spre execuție Trus
tului regional de construcții Brașov, 
respectiv Grupului de șantiere nr. 2 
construcții Sibiu. Lucrarea trebuia 
să fie terminată în cursul acestui 
an și să asigure, potrivit proiectului, 
un plus de 41 000 mc/zi apă potabilă. 
Uzina dată în funcțiune nu a debi
tat însă decît o treime din această 
cantitate de apă. Prima consecință : 
dacă pînă 
comunală 
uzine, era 
consemnat 
2 milioane lei.

Justificările ? Inginerul șef al înT 
treprinderii susținea : „apă este, însă 
n-avem cui s-o vindem". Motivarea 
e falsă, întrucît cartiere întregi ale 
Sibiului au dus o acută lipsă de 
apă. Practic, uzina nu a permis nici 
o îmbunătățire în aprovizionarea cu 
apă și aceasta datorită faptului că 
nu s-au racordat toate rețelele la 
noua sursă, nu s-au instalat apo- 
metre, gurile insalubre ale șanțuri
lor neacoperite, țevile și vanele a- 
bandonate cu lunile pe trasee în- 
scriindu-se. în mintea constructori
lor, ca o „permanentă" a Sibiului. 
Tot inginerul șef a fost dispus să 
declare că ar fi vorba de „mici de
fecțiuni inerente construcțiilor de a- 
cest gen".

Ce înseamnă „mici defecțiuni ine
rente" ? Nimic altceva decît ridica
rea riscului la rang de fatalitate, 
care la rindul ei perpetuează subiec
tivismul. Adică, proiectantii și con
structorii respectivi nu au fost 
stare să evite 
construcția unei banale 
apă. Directorul 
biene. Ion 
..Scînteii" o amplă informare a- 
supra faptelor, are o cu totul altă 
părere. La dispoziție ne-a pus tot 
..istoricul" acestei aberații construc
tive. Se vede, din el. că la ampla
sarea uzinei pe un teren argilos și

stringente, 
lng. Grigore 
adjunct al

în 1966. întreprinderea 
Sibiu, beneficiara noii 
rentabilă, ulterior ea a 

pierderi anuale de peste

in 
la 
de 
si-

neajunsurile 
uzine 

întreprinderii 
Banu, care a trimis 

amplă informare

dar de ce cu întîrziere ? Nu se putea 
proceda astfel din capul locului ?

„Frate" bun cu Sibiul se pare că 
vrea să fie șantierul de lucrări hi
drotehnice de la Rovinari. In anul 
trecut, la o realizare anuală de pro
ducție de peste 54 000 000 Iei șantie
rul a consemnat o pierdere de a- 
proape 33 000 000 lei. Și nici pînă în 
prezent lucrurile nu sînt lămurite : 
de ce și cum s-a ajuns aici ? Iată 
părerea tov. Vlăduț Paullni, directo
rul Direcției de control și revizie 
pentru regiunea Oltenia :

— S-au ignorat munca șl condu
cerea colectivă, îmbinarea strict ar
monioasă dintre gîndirea tehnică și 
cea economică. Urcînd unilateral pe 
treapta cea mai înaltă a podiumului 
latura tehnică, s-au achiziționat (din 
nou, deci — n.a.) unele utilaje mari, 
scumpe, dar care nu erau necesare 
șantierului, pe principiul subiecti
vist, arbitrar : „să aducem ca să fie“. 
Consecința : deși cheltuielile cu uti
lajele au depășit nivelul planificat 
cu peste 20 milioane lei, s-au plătit 
alte 6 milioane lei pentru stagnări 
în producție, determinate de defec
tarea unor utilaje și lipsa altora. 
De data aceasta, a utilajelor riguros 
necesare.

Puteau fi evitate aceste cazuri 7 
Indiscutabil, da I Arma cea mai re
dutabilă constă în spiritul în care 
conducerea unei întreprinderi știe 
să atragă la 
ții productive, 
ziei, cele mai capabile cadre teh
nice și economice. Viața a demon
strat că un conducător de întreprin
dere nu poate să rezolve de unul 
singur în mod just toate problemele, 
să ia cele mai bune hotărîri, oricît 
de capabil și oricîtă experiență ar 
avea. Atunci cînd se bizuie pe price
perea și competența celor mai bune 
cadre de specialiști din rîndurile co
lectivului, cînd tine seama de păre
rile lor, se evită implicit improvi
zația. S-a acumulat în acest sens o 
experiență valoroasă pe șantierul hi
drocentralei de pe Lotru. Fructifi
carea competenței și inițiativei spe
cialiștilor a permis conducerii șan
tierului să adopte soluții eficiente 
în organizarea și desfășurarea lu
crărilor, care au asigurat un ritm 
susținut de execuție, folosirea cu 
înalt randament a mașinilor și uti
lajelor, gospodărirea cu eficientă a 
materialelor și a banilor statului. Pe 
bună dreptate se apreciază că per
manentizarea acestei modalități de 
lucru, care înlesnește confruntarea 
variantelor de construcție și orga
nizare în scopul alegerii celei op
time, constituie un nesecat izvor de 
perfecționare a activității șantieru
lui.

Nu o dată s-a dovedit că neluarea 
în seamă a părerilor realiste și cali
ficate ale specialiștilor duce la apre
cierea eronată a unor potente ale 
întreprinderii și formularea pe aceas
tă bază a anumitor decizii care, apoi, 
nu își confirmă viabilitatea în 
practică.

Anumite unități industriale, vă- 
zînd că nu pot atinge un anumit 
scop, „umblă" la cifre și le denatu
rează. Practica aceasta este expre
sia inducerii premeditate în eroare 
pentru a acoperi manifestări de 
subiectivism, de incompetentă. Iată 
un caz, uzina „Autobuzul" din Bucu
rești a inclus în producția marfă 
realizată în luna iunie a. c. 14 auto
utilitare, cu o valoare de a- 
proape 1 milion lei, care nu erau 
terminate la sfîrșitul lunii. Ca ur
mare, proporția de realizare a pla
nului a fost de 99.8 la sută și nici
decum de 101,7 la sută, cît s-a ra
portat de către uzină. De fapt, din 
verificările efectuate, la „Autobuzul", 
s-au mai semnalat și alte asemenea 
mistificări. La stabilirea costurilor 
planificate privind producția marfă 
de piese de schimb auto nu s-a ți
nut seama de cheltuielile reale ne
cesare fabricării acestora, ci totul 
s-a fundamentat pe o documentație 
fictivă. De exemplu, la un plan al 
producției marfă de piese de schimb 
de 1 700 000 lei în trimestrul I. s-au 
planificat cheltuieli de numai 163 000 
lei. iar în trimestrul II, la o produc
ție marfă de 3 250 000 lei. s-au pre
văzut 
litate, 
sumat
Cui a ____  _ ________________ -
a costurilor reale? In orice caz. nu 
aprecierii realiste a elementelor pre
țului de cost și nici concentrării e- 
forturilor 
elemente.

Cauzele 
trariului. 
chetei, se 
de responsabilitate în conducerea ac-

gestiunea eco- 
și prin instau- 

_____ a normelor de 
cointeresare materială. Esențial este 
că în condițiile în care se vor acorda 
unităților industriale atribuții mai 
largi în organizarea și conduce
rea activității lor, în realizarea 
sarcinilor ce le revin prin planul 
de stat, în condițiile în care vor 
crește autonomia și răspunderea în
treprinderilor în gospodărirea fondu
rilor de care dispun, nu mai este de 
conceput și nici posibil să se asigure 
o conducere calificată, eficientă, fără 
aportul celor mai competente cadre 
tehnice și economice. Numai prin 
participarea celor mai buni specia
liști la stabilirea măsurilor privind 
activitatea economică, se poate asi
gura o rezolvare justă și eficientă a 
problemelor, evitîndu-se subiectivis
mul și arbitrariul, asigurîndu-se ridi
carea nivelului eficientei economice 
pe trepte superioare.

Petre NEDELCU 
Dan POPESCU

în cartierul Titan din Capitalâ se 
de cereale

execută lucrări de extindere a silozului 
„23 August" Foto : Agerpres

dirijarea actlvită- 
la formularea deci-

costuri de 312 000 lei. In rea- 
costurile efective nu au în- 
475 000 lei. ci... 3 653 000 lei. 
servit o asemenea diminuare

asupra reducerii acestor

subiectivismului si arbi- 
conturate în cadrul an- 
rezumă în final la lipsa

GESTIUNEA

ECONOMICA

proprie in S.M.T.

Secretul „caloriilor" de la „Tehnofrig
(Urmare din pag. I)

— numeroasele „goluri" care există 
în timpul programului de lucru.

— Da, rebuturi există încă într-un 
volum destul de mare. Totuși, com
parativ cu anul trecut, se constată o 
scădere a rebuturilor cu 50 la sută, 
cu toate că producția a crescut. Nu 
spun că ne declarăm mulțumiți. Ca
tegoric, volumul rebuturilor este încă 
mare și, de aceea, este strict necesară 
o intervenție energică din partea tu
turor factorilor de conducere a dife
ritelor sectoare ale uzinei, o mărire 
a exigenței față de fiecare inginer, 
tehnician și muncitor. Mă gîndesc la 
înregistrarea și urmărirea zilnică a 
rebuturilor, pe cauze și pe fiecare 
loc de muncă, pentru a se putea in
terveni piompt cînd se constată aba
teri de la tehnologia de fabricație, 
în privința turnătoriei, care mai con
tribuie la menținerea unui procent de 
8—9 la sută din producție ca rebut, 
pot spune că în anul care vine vom 
trece la modernizarea și extinderea 
actualei hale de turnare, asigurind 
astfel condiții ca rebuturile să fie sub
stanțial diminuate. Studiem, de ase
menea, și posibilitatea îmbunătățirii 
aprovizionării locurilor de muncă cu 
materie primă, cu scule, dispozitive și 
verificatoare, pentru a elimina „go
lurile" în desfășurarea procesului de 
producție.

— Cu ce rezultate scontați să în- 
cheiați anul 1967 ?

— Succesele obținute pînă în pre
zent creează o bază sigură pentru o 
prognoză economică. întrucît la data 
de 18 decembrie am „încheiat soco
telile" pe anul acesta la producția 
marfă și producția marfă vîndută și 
încasată, se scontează, în plus, pe o 
producție în valoare de aproximativ 
10 milioane de lei, în condițiile unui 
puternic spor al productivității mun
cii și a] volumului de beneficii su
plimentare.

— Dar în 1968, Ia ce cote se si
tuează indicatorii de plan, comparativ 
cu acest an ?

— Anul 1968 se anunță a fi un „an 
greu" pentru uzina noastră. Se pre
vede ca producția globală să crească, 
față de anul în curs, cu 36 la sută, 
iar productivitatea muncii cu 21 la 
sută. Aceste sporuri trebuie să se ob
țină în condițiile în care vom pomi 
la drum cu aceleași capacități de pro
ducție, întrucît investițiile prevăzute 
a se realiza în 1967 au fost amînate 
pentru anul viitor.

— Vă rog să explicați mai amănun
țit fenomenul amintit, adică 
s-au tărăgănat investițiile ?

— în planul de investiții 
s-au prevăzut lucrări de 18 
lei, destinate construirii unei
5 000 m p pentru ansamblele sudate. 
S-a prevăzut, totodată, armonizarea ca
pacităților de producție din diferitele 
sectoare ale întreprinderii : sculer șef 
și mecanic-șef, astfel ca să se asigure 
capacitatea de producție necesară fa
bricării unei cantități de aproximativ
6 000 tone utilaj alimentar. Dar, din 
investițiile programate nu s-a concre
tizat decît o treime.

— Totuși, aveți îndatorirea 
anul viitor, să accelerați ritmul 
bricație. Cum veți proceda ?

— Ne dăm perfect de bine 
că o sarcină de plan nu poate fi ig
norată, că atunci cînd s-a stabilit s-a 
ținut seama de nevoile economiei, ale 
beneficiarilor, 
să mobilizăm 
le mai avem, 
turile spre un 
întocmai și la 
tor de plan. Nu sînt vorbe. Mai avem 
încă multe rezerve de care nu ne-am 
atins. Și acest lucra este incompati
bil cu cerința actuală pusă în fața 
întreprinderilor, a economiei, de a 
ridica pe o treaptă calitativ superioa
ră nivelul întregii activități economice.

— Concret, ce s-a făcut pînă în 
prezent în uzină pentru pregătirea fa
bricației anului viitor ?

— Cunoaștem, în detaliu, întreaga 
structură a fabricației din anul ce 
vine. Am asigurat întreaga documen-

de ce

pe 1967 
milioane 
hale de

ca în 
de fa-

seama

Ca urmare, vom căuta 
toate rezervele pe care 
să ne concentrăm efor- 
singur scop : realizarea 
timp a fiecărui indica-

tație tehnică necesară producției tri
mestrului I și, în cea mai mare parte, 
pentru fabricația din celelalte tri
mestre. Contractele cu beneficiarii au 
fost încheiate în proporție de 100 la 
sută pe întreg anul. Aprovizionarea 
tehnico-materială a urmat îndeaproape 
pregătirea tehnică, astfel că, în pre
zent, producția trimestrului I este asi
gurată cu principalele materii prime 
și materiale. Bineînțeles, principalele 
eforturi ale colectivului uzinei vor fi 
îndreptate spre realizarea sarcinilor 
de plan, corespunzător condițiilor 
create.

— Știm că uzina dv. este o mare 
consumatoare de metal. Deși s-a ac
ționat cu timiditate, ați reușit ca în 
acest an să înregistrați unele succese 
în acțiunea de economisire a metalu
lui. în această perspectivă, cum își 
anunță „sosirea" anul 1968 ?

— Indiscutabil, gospodărirea rațio
nală a metalului, reducerea continuă 
a consumurilor specifice rămîne o 
sarcină permanentă a colectivului 
nostru. De aceea, pe lîngă diminuarea 
simțitoare a volumului de rebuturi, 
așa cum spuneam înainte, vom con
tinua și intensifica acțiunea de mo
dernizai e, de îmbunătățire construc
tivă și diversificare a produselor afla
te în fabricație. Se va urmări, în pa
ralel cu creșterea performanțelor teh
nice și funcționale ale produselor 
noastre, și reducerea gabaritelor lor. 
în anul viitor vom asimila aproxima
tiv 20 noi produse. Totodată, proiec- 
tanții vor privi în perspectiva anilor 
ce vin produsele fabricii noastre, cău- 
tînd să materializeze cît mai eficient 
cerințele economiei naționale.

Am încheiat aici convorbirea cu in- 
ginerul-șef al uzinei „Tehnofrig" din 
Cluj. La despărțire a vrut să mai spu
nă ceva. Am insistat. „Un spor de 36 
la sută e foarte mobilizator — ne-a 
spus. El este pe deplin realizabil și 
aceasta prin fructificarea superioară a 
potențialului tehnic, material și uman 
al uzinei — în spiritul Directivelor 
Conferinței Naționale a P.C.R.".

Stațiunile de mașini 
și tractoare sînt înzes
trate an de an cu tot 
mai multe utilaje. Pen
tru a asigura folosirea 
judicioasă a acestora, pe 
o perioadă cît mai lun
gă din an — condiție 
esențială pentru spori
rea volumului de 
crări executate pe 
goarele cooperativelor 
agricole, creșterea ren
tabilității în S.M.T. și 
mărirea contribuției me
canizatorilor la sporirea 
producției agricole este 
necesară perfecționarea 
continuă a organizării 
muncii în aceste uni
tăți, punerea în valoare 
a tuturor posibilităților 
de care ele dispun. 
Printre unitățile care 
au trecut la aplicarea 
principiului gestiunii e- 
conomice proprii se nu
mără și S.M.T. Cuza 
Vodă, raionul Călărași. 
Deși a trecut relativ 
puțin timp de atunci —■ 
șase luni — rezultatele 
obținute sînt demne de 
luat în considerație.

în primul rînd — aici 
s-a reușit în mare parte 
să se elimine campaniile 
de reparații. Revizii și 
reparații la tractoare și 
mașini agricole se fac 
și acum, dar nu la toate 
utilajele deodată, ci 
eșalonat în tot timpul 
anului, potrivit grafi
celor întocmite și date
lor de expirare a ter
menelor de exploatare. 
Acest lucru permite efec
tuarea unor reparații de 
mai bună calitate, se 
înlătură vîrful de muncă 
din perioada de iarnă, 
cu toate consecințele 
lui negative, între care 
imposibilitatea de a a- 
sigura în totalitate și la 
timp piesele de schimb 
necesare. De asemenea 
se creează condiții pen
tru utilizarea mai rațio
nală a utilajelor din a- 
teliere. Toate acestea, 
precum și grija de a 
spori continuu gradul 
de mecanizare a lu
crărilor pe terenurile 
deservite — factor e- 
sențial în creșterea pro
ducției la hectar — au 
permis mecanizatorilor 
să execute un volum 
mai mare de lucrări, 
ceea ce, evident, este în 
favoarea creșterii ren
tabilității S.M.T. Ast
fel, în acest an s-a a- 
juns să se efectueze pe 
fiecare hectar lucrări 
mecanizate echivalente 
cu 9,5 ha arătură nor
mală, față de 7,8 ha cît 
a fost planificat. Gra
dul de mecanizare îna
intat se datoreste preo
cupării celor din Cuza 
Vodă pentru folosirea 
judicioasă a timpului de 
lucru și a utilajelor de 
care dispun.

O altă măsură, care 
s-a soldat cu rezultate 
economice dintre cele 
mai bune este dirijarea 
tractoarelor, în perioa
dele mai puțin aglome
rate, în alte unități a- 
gricole și economice din 
apropiere, în vederea e-

lu-
o-

fectuării diferitelor lu
crări solicitate. Numai 
pe această cale s-au rea
lizat 31460 de hantri, 
încasîndu-se aproape 4 
milioane lei. Merită re
ținut și faptul că prin 
extinderea mecanizării 
în cooperativele agricole 
deservite și prin „de
pistarea" de alți benefi
ciari s-a ajuns ca în 
primele 11 luni ale a- 
cestui an să se lucreze 
efectiv, cu un tractor 
fizic, 257 de zile. Re
zultate bune a dat a- 
ceastă măsură și în ca
zul altor utilaje ; bună
oară, al remorcilor, 
înainte vreme, din cauză 
că acestea erau solici
tate de cooperativele a- 
gricole doar în vîrfu- 
rile de campanie, ele 
erau folosite în medie 
anual doar 50 de zile.

prenta și asupra pro
ducțiilor realizate în 
cele 10 cooperative a- 
gricole din raza de ac
tivitate a S.M.T.-ului. 
Ele au fost mai mari 
decît cele planificate. 
Astfel, la grîu s-au ob
ținut în medie la hec
tar 2 700 kg, față de 
2 100 kg cît fusese pre
văzut, la floarea soare
lui — 2 000 kg. față de
1 600 kg, iar la porumb 
— 3 200 kg față de
2 700 kg.

Aplicarea principiului 
gestiunii economice pro
prii ridică însă unele pro
bleme, care se cer mai 
bine rezolvate, între care 
și aceea privind 
cea mai potrivită 
ganizare a muncii 
liere. în prezent, 
spune tov. Năstase Ion, 
directorul S.M.T., sînt

forma 
de or- 
în ate

na

Concluzii după șase
luni de experimentare

Extinzînd utilizarea lor 
și în alte unități eco
nomice s-a ajuns ca în 
1967 numărul mediu de 
zile de lucru cu remor
cile să se ridice la 200.

Acești factori, pre
cum și folosirea mai ju
dicioasă a timpului de 
lucru de către marea 
majoritate a mecani
zatorilor au influențat 
favorabil asupra unuia 
din principalii indica
tori economici — volu
mul total de lucrări. 
Cifrele demonstrează 
aceasta cu prisosință. 
Ele arată că deși su
prafața deservită de că
tre mecanizatori a fost 
aceeași, ei au realizat, 
în primele unsprezece 
luni ale acestui an, cu 
40 000 hectare arătură 
normală mai mult decît 
în 1966, și cu 20 000 
hectare arătură nor
mală în plus peste pre
vederile planului pe 
1967.

Aplicarea în practică 
a principiului gestiunii 
economice proprii a 
creat un climat favora
bil și pentru folosirea 
cu mai multă grijă a 
fondurilor bănești. Fap
tul că la fiecare 1000 de 
lei încasări s-au făcut 
cheltuieli de numai 
lei — cu 181 lei 
puțin decît a fost 
nificat, constituie 
mai convingătoare 
vadă în acest sens,
acest S.M.T. s-a reali
zat un 
7 000 000 
5 383 000 
planificat.

Exploatarea mai 
dicioasă a tractoarelor 
și utilajelor agricole, ex
tinderea lucrărilor me
canizate și efectuarea 
lor la timp, în condiții 
agrotehnice superioare 
și-au pus vizibil am-

553 
mai 
plă
cea 
do-
In

beneficiu 
lei, față 
lei cît

de 
de 
era

ju-

Traiectoria industrială a Piteștiului contemporan
(Urmare din pag. I)

rind producția uzinei cu încă un 
sfert de milion de motoare indus
triale anual.

Si aici, ca pretutindeni în cuprin
sul șantierelor piteștene. te stăpî- 
neste o senzație pe care obișnuitii 
locurilor o numesc : „împletirea des
coperirii cu redescoperirea". Desco
peri figuri noi. o mulțime de figuri 
noi. care abia se integrează peisa
jului uman al Piteștiului. si în ace
lași timp redescoperi figuri care. în 
urmă cu ani. dispăruseră din oraș, 
luînd calea altor ocupații si locuri 
de muncă.

Bunăoară, iată-1 pe maistrul Va- 
sile Manciulea. De felul lui e arde
lean. de prin părțile Săcelelor. Cu 
el intri în domeniul unor biografii 
pe care le-as numi „toponimice". 
Fiecare etapă a vieții reprezintă un 
punct pe hartă. E aici de la pri
mul stîlp de beton plantat în pă- 
mînt. Unde se va duce după ce se 
va termina și hala nouă ? Poate la 
Găești. Ia frigidefe. Sau. poate, la 
Colibași.

Cu inginerul șef al uzinei. Varlaam 
Balmus. ne aflăm într-o altă zonă 
de biografii, pe care le-as înscrie 
sub titulatura comună : „exodul in
vers". Intr-adevăr, oitestean get-be- 
get (fiul unui profesor de științele 
naturii, cunoscut în tot orașul — si

dincolo de hotarele lui — pentru 
splendida sa grădină de lalele, adu
nate de pe mai toate meridianele 
globului). Varlaam Balmuș a fost 
nevoit, la terminarea facultății, să 
plece pe alte meleaguri ca să prac
tice meseria de inginer electrotehni- 
cian (a lucrat — interesantă coinci
dentă — la „Electroprecizia". în acel 
Săcele de unde e originar Manciu- 
lea). Cînd a auzit că se ridică în 
orașul său natal o întreprindere e- 
lectrotehnică. si-a cerut de îndată 
transferul. Si l-a obtinut.

Stînd de vorbă cu Varlaam Bal- 
mus. mi-am amintit că. într-o evo
care a Piteștiului de acum patru de
cenii, se cita un extras dintr-un ziar 
local în care se spunea că în oraș, la 
55 de avocati. se găseau doar trei in
gineri. „Care-i situația azi ?“. 
știu cîri 
colegiul 
lucrează 
dar vă 
lucrează 60...
mai multi într-o singură întreprin
dere decît pe vremuri în întreg o- 
rașul I

ro- 
bă- 
pi-

sugestiv 
produc-
as vrea

„Nu 
avocati numără în prezent 

piteștean si nici cîți ingineri 
în celelalte întreprinderi, 

pot spune precis că la noi 
“ De douăzeci de ori

Tot ne tărîmul ..exodului invers" 
am nășit și la platforma petro
chimică. Aici am trăit bucuria 

revederii cu tovarășul Sava Costache, 
desnre care am mai avut ocazia să

scriu în urmă cu cîtiva ani. Pe vre
mea aceea, director al Combinatului 
chimic din Borzesti. se făcuse de- 
acum cunoscut ca unul dintre cei 
mai tineri si mai energici organiza
tori ai tinerei industrii chimice 
mânești. Nu știam — și nici nu 
nuiam — că si el e de felul lui 
testean. Am aflat abia aici.

— Nu știu dacă vă mai amintiri, 
tovarășe Sava Costache. întrebarea 
pe care v-am nus-o acum zece ani. 
cînd abia se întrezăreau schelele 
chimiei borzestene...

— Cum să nu-mi amintesc ! In ce 
s-ar putea echivala — mai 
pentru cititorii ..Scînteii" — 
tia viitorului combinat...

— Exact aceeași întrebare 
să v-o pun și acum...

— Bănuiam, de aceea mi-am pre
gătit la îndemînă cifrele de care 
aveți nevoie. Ei bine, dacă ne-am 
opri numai la polietilenă și am echi- 
vala-o într-un singur produs : folii, 
am putea acoperi, cu cantitatea ce o 
vom fabrica noi intr-un singur an, a- 
proape jumătate din suprafața tării...

Alte cifre edificatoare vin să între
gească imaginea de ansamblu despre 
acest combinat care va valorifica, 
conform celor mai înalte etaloane ale 
tehnicii petrochimice moderne, re
sursele de petrol ale melea
gurilor argeșene : prin intrarea în

funcțiune a combinatului, în 1970, se 
va obține o producție anuală de două 
miliarde și jumătate lei, adică în
treaga producție valorică a Piteștiu- 
lui în cursul anului trecut.

— O să facem și „ciobănie moder
nă" — zîmbește directorul general al 
combinatului. Cele 20 000 de tone de 
acrilonitril pe care le vom produce 
vor servi drept materie primă pentru 
lînă artificială la Săvinești. „Cioba
nii" noștri vor fi însă 300 de ingineri 
(comparați cu cifra de odinioară pe 
întreg orașul I) și 900 de muncitori 
automatișt.i, operatori, laboranți, a 
căror înaltă calificare o poate sugera 
faptul că aproape nici unul dintre ei 
nu va fi încadrat mai jos de catego
ria a 8-a de salarizare...

Si combinatul nu e decît una din
tre cele trei mari unități care alcă
tuiesc „platforma chimică" piteștea- 
nă : i se adaugă uzina de negru de 
fum, care funcționează de-acum din 
plin, și rafinăria, ale cărei siluete 
argintii încep să se înscrie, definito
rii, în priveliștea odinioară dezolantă 
prin pastoralul ei desuet.

Există însă — dincolo de prezența 
obsedantă a industriei — și un des
tin urbanistic propriu-zis al orașului, 
în acord firesc, organic, cu ritmurile 
industriale. întreg orașul este brăzdat 
la ora aceasta — spre neplăcerea pie
tonului superficial — de nesfîrșite

meseriași: electricieni șl 
strungari care nu au de 
lucru continuu "n sec
țiile respective. Nccu- 
noscînd mai multe me
serii ei nu pot fi folo
siți la alte lucrări, ceea 
ce influențează negativ 
productivitatea muncii 
și prețul de cost. în a- 
cest timp lăcătușii, mon- 
torii și mecanizatorii nu 
pot să prididească cu 
lucrările. Ținînd cont 
de aceasta studiem po
sibilitatea ca, încă din 
această iarnă, în ate
lierul de reparații, un 
muncitor să lucreze în 
mai multe sectoare, să 
deprindă mai multe me
serii.

Totodată se studiază 
și efectele pe care le 
va avea trecerea de la 
actuala formă de orga
nizare a muncii în 
găzi de tractoare, 
secțiile teritoriale 
S.M.T., create pe 
care cooperativă ; 
cola. Dotate cu

bri- 
la 

ale 
fie- 

agri- 
trac- 

toare, mașini și oameni 
în funcție de suprafe
țele de teren existente 
în cooperativele respec
tive, secțiile vor asigura 
condiții mai bune pen
tru folosirea mai rațio
nală a bazei tehnico- 
materiale a S.M.T. De 
asemenea, ele vor crea 
o autonomie mai mare 
a șefului de secție, vor 
mări răspunderea meca
nizatorilor pentru mun
ca depusă, ceea ce îi 
va determina să exploa
teze mai rațional utila
jele, să folosească mai 
judicios fondurile de 
care dispun, să aducă o 
contribuție mai mare la 
sporirea producției în 
unitățile pe care le de
servesc.

Florea CEAUȘESCU

șiruri de tranșee care alcătuiesc pozi
țiile de ofensivă ale noului în peisa
jul urban : se sapă temelii, se pla
sează conducte de canalizare, se ex
tind rețelele electrice.

Am străbătut într-o după-amiază 
întreaga istorie contemporană a ora
șului prin intermediul efigiilor arhi
tectonice : de la cartierul Traian, cu 
blocurile sale construite acum 
deceniu, pînă la vasta deschidere pe 
orizontală a Căii Bucureștiului, în 
care alternanțele cromatice sugerează 
o cadență de poem în piatră și, mai 
ales, pînă la verticalele semețe de 11 
etaje (în perspectiva tîrgului de odi
nioară adevărați „zgîrie nori") care 
fixează pe retină — la ieșirea spre 
Slatina — imaginea orașului de 
mîine.

M-am plimbat, în miez de noapte, 
prin centrul Piteștiului aflat și el în 
plină restructurare urbanistică ce-1 
va conferi acea altitudine și acea lar
gă respirație specifice unei urbe mo
derne din a doua jumătate a secolu
lui XX. Pe fundalul beznei se pro
fila Biserica Domnească, odini
oară cel mai impunător edificiu al 
orașului, care va rămîne înscrisă în 
noul peisaj ca un simbol al rodnice
lor filiații, al organicei legături cu is
toria. De jur împrejur, față în față, 
ziduri noi — ziduri vechi. Piteștiul 
de altădată înglobat cu tot ce are mai 
bun în Piteștiul care se naște. De
vine tot mai puternică senzația că, de 
fapt, nu e vorba de două orașe des
părțite prin abstractul meridian al 
timpului, ci de unul singur, înnoit și 
înnoitor, bătrîn de șase secole și tînăr 
de toată tinerețea anilor acestora, 
ani în care și-a găsit sensul durabil 
al adevăratului destin istoric.

un
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CURIOZITĂȚI TEHNICE

ALE TINERETULUI
Este unanim recunoscută „precoci

tatea" tinerei generații. Elevul de as
tăzi vorbește cu însuflețire despre 
cele mal recente descoperiri în dome
niul electronicii sau al ciberneticii, 
„recită" ca pe o lecție bine știută de
taliile zborului în cosmos, cunoaște 
mărcile tuturor automobilelor deve
nite pentru el la fel de familiare ca, 
de pildă, jucătorii ech’pei favorite 
de fotbal. Este normal dacă ne gîn- 
dim la tot mai diversa gamă de in
formații pe care tehnica și știința 
contemporană le-o pune la dispoziție. 
Firesc este însă să ne întrebăm în 
ce măsură se stimulează pasiunea 
pentru tehnică șl știință, ce factori și 
In ce fel contribuie la canalizarea și 
dezvoltarea el ?

Conf. univ. Tamara Dobrln, pro
rector la Universitatea București, 
arăta : abundența temelor de acest 
gen (mașini, avioane, rachete etc) 
din desenele preșcolarilor sînt un 
prim indiciu al apariției timpurii a 
interesului față de tehnică. Desigur, 
nu este deocamdată decît un feno
men de observare a lumii încon
jurătoare, dar mal târziu, în perioada 
școlarității (sub impulsul cunoștințe
lor căpătate în cadrul procesului 
lnstructiv-educativ) el se amplifică, 
capătă sensuri noi, observația face loc 
necesității de investigație, dorinței de 
a crea obiecte asemănătoare.

Se subliniază, printre altele, cali
tatea stimulativă a jocurilor. Lucru 
care, după cum se aprecia, este în 
bună măsură neglijat, neobservîn- 
du-se o preocupare față de caracterul 
educativ tehnic necesar unor jucării. 
„Nu știu ce să aleg pentru copiii mei, 
ne mărturisea tov. loan Radu, ingi
ner la uzina „Electroaparataj" din 
Capitală. Copiii au trecut de vîrsta la 
care păpușile, iepurașii, cățelușii — 
fie ei și mecanici — ar mai putea 
să-1 atragă. Unul și-ar dori o trusă 
în miniatură cu unelte tehnice — de 
mecanică, electrice, radio-telefonlce. 
Pe celălalt îl pasionează construc
țiile, ar vrea un joc pe această temă, 
dar mi-e greu să le satisfac dorința. 
Sortimentele și numărul jucăriilor de 
acest gen sînt departe de solicitări. 
Iată, de pildă, „Micul constructor" — 
doar cîteva piese, prea puține pentru 
a da frîu liber imaginației. Se poate 
construi doar o mașină sau o macara 
— altceva nimic. Oare nu ar putea fl 
găsite modalități pentru începerea 
unei producții adecvate șl la astfel de 
jucării 7 Mă gîndesc la truse meca
nice, o trusă a micului chimist sau fi
zician, car* să permită utilarea unul 
laborator personal ?“

Este cert că producția și desfacerea 
jucăriilor cunoaște serioase carențe, 
mal ales pe această linie a stimulării 
interesului tehnic. Lucru ce ar trebui 
să constituie pentru forurile răspun
zătoare un prilej de reflecții.

— La prima vedere, a adăugat 
?>rof. C. Păunescu, șef de sector la 
nstitutul de Științe Pedagogice, se 

pare că informația tehnică rezolvă 
spontan problema interesului elevilor 
în această direcție. In realitate, con
cepția „lejeră" în legătură cu inte
grarea tehnicii în contextul cunoaște
rii și In sfera preocupațională a acti
vităților practice ale elevilor are e- 
fecte dintre cele mai nedorite. Lipsa 
de selecție, organizarea unor activi
tăți neinteresante, monotone în 
cercuri sau la lecțiile practice duc la 
o ofilire a pasiunii. Am întâlnit, în 
anii din urmă, la un liceu din Capi
tală, o clasă a X-a în care aproape 
jumătate dintre elevii clasei erau 
corigențl la... automobilism (materie 
Înserată pe atunci în programa de lu
crări practice — n.n.), deși nimeni nu 
putea nega pasiunea pentru automo
bile a adolescenților. Singura explica
ție plauzibilă rezida, cred, în modul 
greșit de prezentare a lecțiilor, de
terminat de lipsa unei concepții adec
vate a profesorului. Abundența de 
date „istorice" și „teoretice" despre 
rostul unor șuruburi sau piulițe le-a 
transformat într-un veritabil coșmar. 
Consider că se face prea puțin pentru 
o dezvoltare a gîndirii tehnice, a ini
țiativei, în ultimă instanță, a capaci
tății creatoare virtuale a elevilor. Cu 
atât mal mult cu cît aprofundarea 
tehnicii reprezintă nu numai un de
ziderat, ci și o necesitate impusă de 
dezvoltarea contemporană, necesitate 
ce s-ar reclama mai 
jlnită.

Prof, Constantin 
Școala generală nr. 
Ovidiu, orașul Constanța, ne vorbea 
cu mîndrie de bucuria pe care au re
simțit-o elevii, membri al cercului 
tehnic existent în școală, atunci cînd 
robotul creat prin propriile lor re- 
»urse șl îndemînări făcea primii 
„pași" pe străzile orașului. Momentul 
a fost. într-adevăr, emoționant I „Sîn- 
tem departe de a fi mulțumiți doar 
de această primă realizare — ne de
clara tovarășul profesor. In prezent, 
membrii cercului lucrează la un al 
doilea robot, mult perfecționat față 
de primul, ca și la o navă cu co
mandă dirijată. Firește, am întâmpi
nat și întîmpinăm încă dificultăți în 
procurarea materialelor, a diferitelor 
piese, dar mal cu seamă determinate 
de spațiul restrîns de care dispunem. 
Ele nu s-au dovedit însă o stavilă în 
inițiativa elevilor".

Am fi dorit să subliniem rezulta
tele frumoase și din alte cercuri teh
nice. Din păcate, asemenea obiective, 
după cum am constatat, sînt adevă
rate „flori rare" în viața școlilor. în 
unele cazuri, activitatea lor — dacă 
există — este mai mult decît efemeră. 
La Liceul „Al. I. Cuza" din București, 
profesorul de specialitate se plîngea 
de dezinteresul cu care privesc elevii 
cercul tehnicienilor. Să fie oare vorba 
de o subită dispariție a interesului 
pentru tehnică ? Ne-am lămurit că 
nu, atunci cînd am aflat ce obiective 
își propunea acest cerc. Activitatea 
se rezuma, nici mai mult, nici mal 
puțin, la redesenarea unor planșe de
teriorate destinate lecțiilor de tehno
logie.

— Cercul în sine, ne spunea prof. 
Mihai Coruțiu, de la Liceul „C. A. 
Rosetti" din Capitală, nu trebuie să 
fie un scop, ci un mijloc de stimulare 
a pasiunii elevilor. De aceea, activi
tatea sa trebuie să fie cît mai bo
gată, să-și propună obiective intere
sante, reale, cu alte cuvinte să întru
nească toate atributele unei activități 
cu adevărat atractive. Mi se para 
•ronată părerea unor colegi, izvorîtă,

consistent sprl-

Iordan, de la
2, din comuna

cred, dlntr-un didacticism exagerat, 
că activitatea în aceste cercuri nu 
trebuie să depășească volumul de cu
noștințe dobîndit în cadrul procesu
lui de învățămînt După părerea 
mea, aceste cunoștințe sînt doar o 
bază, un punct de plecare pentru a- 
cumularea de noi și noi informații. 
Altfel cercul este departe de a-și 
aduce o contribuție Intr-adevăr efi
cientă. Electronica, cibernetica, auto
matica au încetat de a fi noțiuni doar 
întrezărite de elevi. Astăzi, ei dove
desc că s-au familiarizat cu aceste 
noțiuni.

— Eu aș vrea aă relev un alt as
pect — spunea prof. Teodor Rădvan. 
de la Liceul „Spiru Haret" din Ca
pitală — fără de care nu poate fl 
concepută buna activitate a cercu
lui tehnic. Mă refer la priceperea șl 
pasiunea pe care profesorul condu
cător de cerc trebuie s-o pună în 
munca sa. Tînăr sau mai în vîrstă, 
dar lipsit de entuziasm și, de ce n-aș 
spune-o, și de pregătirea practică ne
cesară, profesorul nu va putea reali
za lucruri remarcabile. Ar fi, poate, 
cazul ca <n cadrul institutelor peda
gogice sau al universităților — măcar 
tn ceea ce privește profesorii de fi
zică șl de chimie — programa de 
practică pedagogică să includă și 
unele îndrumări în ce privește ase
menea activități în școală.

Desigur, există și alte cauze care 
împiedică extinderea coordonatelor 
culturii tehnice în rîndurile tinere
tului școlar, printre care am enume
ra în primul rînd lipsa unor lucruri 
în aparență mărunte, dar fără de 
care nu poate fi concepută activitatea 
cercurilor la care ne referim. Prof. 
Nicoleta Bostan, de la Școala gene
rală nr. 179 din București, își expri
ma nedumerirea cu privire la lipsa, 
de ani de zile, din magazine a căști
lor radiofonice. „Or, este știut — ne

spunea ea — că primul pas tn radlo- 
tehnică nu este aparatul complicat, 
cu difuzoare, ci cel mal simplu — 
aparatul cu galenă. Dar aceste sim
ple căști, ca și numeroase alte piese 
utile, se procură cu dificultate". Alți 
interlocutori subliniau chiar necesi
tatea Înființării unor magazine spe
ciale, In care asemenea piese și apa
rate, precum și unele jocuri meca
nice, destinate elevilor mai mici 
(10—12 ani), să poată fl cumpărate. 
Prof. Constantin Iordan iși exprima 
dorința ca revistele tehnice „Știință 
și tehnică" de exemplu, să editeze 
periodic un supliment sau să asigure 
măcar una sau două pagini destinate 
elevilor. „S-ar putea prezenta aici — 
ne spunea el — diferite scheme, so
luții de aparate (la nivelul de înțele
gere al elevilor, rezultate din activi
tatea diferitelor cercuri tehnice 
care, totodată, pe lingă caracterul sti
mulativ, ar constitui și un interesant 
schimb de experiență".

O constatare se impune cu deose
bită pregnanță : pasiunea pentru teh
nică pe care cei mal mulți dintre 
elevi o posedă este insuficient valo
rificată, climatul general creat în 
școli, în familie, nu satisface pe de
plin. Este de datoria tuturor factori
lor răspunzători, dar în primul rînd 
a școlii, a organizațiilor de pionieri 
și U.T.C., să fructifice această pa
siune, să o impulsioneze. De ce, spre 
exemplu, nu s-ar organiza mai des 
expoziții cu realizările membrilor 
cercurilor tehnice 7 Ar fi o bună pro
pagandă șl, totodată, un util schimb 
de experiență. Sau cu ce satisfacție 
ar fi întâmpinate unele distincții deo
sebite — insigne pentru membrii 
unor astfel de cercuri, diplome și 
premii, decernate colectiv sau indi
vidual celor mai remarcabile reali
zări.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

• Un bărbat și • femei* i Patria — * ; 11,3* ; 14 |
16.30 ; 19 ; 21,30.
• Cînd tu nu ești : Republica (completare In cău
tarea timpului pierdut) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15, București (completare Mihail Kogălni
ceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• O sută unu dalmațlenl : Luceafărul — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Festival — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea Năică șl ve
verița).
• Zosia : Capitol (completare Cel doi) — 9,30 ; 11 i 
15 ; 18 : 20,30.
• Al șaptelea continent : Central (completare Mar
tin Gaspar) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Amanțil din Toledo : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
• Martin Soldat : victoria (completare Numai șas* 
secunde) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, Modern 
(completare In căutarea timpului pierdut) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 8,30 ; 10,45 ; 
13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15, Excelsior — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 19 ; 21,15 (la ultimele două completarea Tă
măduire).
• Faraonul — ambele serii : Lumina — 9—1* tn 
continuare ; 19,30.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Profesorul distrat i Doina (completare Aventu
rile lui Bobo-Clty) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
Dacia (completare Vacanța mare) — 8—21 în conti
nuare).
• Slndbad marinarul t Union (completară Ostașii 
pădurii) — 15,18 ; 17,30.
• Filme d* animație s Union — 2*.

teatre
Marco Polo
Comedia) : Apus do
19,30.

• Opera română : Romeo șl Julieta — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Secretul Iul
• Teatrul Național „I. L. Caragiâle" (sala 
soare — 19,30, (sala Studio) : Jocul adevărului -
• Teatrul de Comedie : Capul de rățoi — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Un tramvai numit dorință — 30, (sala din str. Al. Sahla 
nr. 70 A) : Sftntul Mitică Blajlnu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Henrlc al IV-lea
19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 17, Jaguarul roșu
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Căutătorii de noroace — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică 
Caragiale" : Seară de balade — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana Stnzlana — 17.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tânase" (sala Savoy) i Scandal 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : Music-Hall — 19,30,

t v
18,00 — Spectacol festiv prezentat de formațiile distinse la finala 

concursului al VIII-lea al artiștilor amatori de la orașe și sate, 
organizat în cinstea celei de-a XX-a aniversări a proclamării Re
publicii — transmisie de la Sala Palatului R. S. România. 20,00 — 
Telejurnalul de seară. 20,15 — Agenda dv. ; Buletinul meteorologic. 
20,20 — Mult e dulce și frumoasă — emisiune de limba română. 
20,50 — Box : România — Franța. Transmisiune de la Sala Flo- 
reasca. 21,30 — Studioul mic : „Un anumit fel de singurătate" de 
Victor Bîrlădeanu. 22,00 — Turneul melodiilor. 22,30 — De la Giotto 
la Brâncușl. Prezintă Dan Hăulică. 22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

Colecția „Poesis" se află 
In clipa de față la un nu
măr de apariții care pot să 
ofere prilejul unul bilanț 
favorabil. Orientîndu-se că
tre valorile sigure ale poe
ziei universale din ultimul 
secol, ea tinde să prezinte 
cititorului instrumentul cu
noașterii ample a fenome
nului, prin selecția poezii
lor celor mal semnificative 
șl prin introducerile sub
stanțiale, rod al studiilor 
îndelungi, al intimității cu 
autorul șl al intenției de a 
oferi cititorului perspective 
cît mai cuprinzătoare. Co
lecția românească afirmă 
un profil original, începînd 
chiar cu atrăgătoarea pre
zentare grafică. Trebuie să 
mărturisim că eforturile 
evidente de îmbunătățire 
pot să găsească încă un 
teren favorabil si aici, 
îndeosebi în sensul cău* 
tării unor soluții pentru 
a integra tn volume facsi
mile din manuscrisele poe
ților, portrete și alte docu
mente. Pilda colecțiilor ce
lebre din alte țări, de exem
plu aceea a foarte cunoscu
tei Pofctes d’aujourd’hui, 
este edificatoare. Un pas 
a fost făcut în volumul 
consacrat Elisavetei 
greana, în care sînt 
produse un portret 
toarei șl o pagină de 
scris. De asemenea, 
consacrat lui Trakl, 
rul găsește la sfîrșit
cerea unor scrisori ale ma
relui poet austriac, revela
toare ca document uman și 
valoroase sub raport artis
tic, adevărate poeme ale 
suferinței și zbuciumului 
interior. Facsimilele ar fi 
avut în acest volum un ca
dru excelent. Cititorul mo
dern este tot mai avid de 
documente privind labora
torul de creație și existența 
poetului.

Mi se pare apoi că aceas
tă colecție ar putea să de
vină în unele cazuri biling
vă, dînd posibilitate atât 
specialistului cît și unui 
public larg să guste frumu
sețile originalului. Specia
listului îi va veni astfel mai

Ba-
re-
au-al 

manu- 
în cel 
citito- 
tradu-

• Insulele fermecat* — Escapada i Timpuri noi — 
9—21 în continuare.
• o fată fericită : Glulești — 18,3* ; 13 ; 90,3», Dra
mul sării (completare Armonie) — 16 ; 17,30 ; 20.
• Spartacus — ambele serii : Buzeștt — 15,30 ; 19.
• Loana : Grlvlța (completare Numai șase secunde)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Aurora (comple
tare Două zeci de ani de comerț) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, Floreasca (completare Piccolo) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

cinema
Zece negri mititel : Bucegl (completare Opt ml- 
‘ ' 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flacăra• _ .nute de vis) — 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flacăr* 

(completare Viața plin» de surprize) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : Gloria (completare 
Vacanța mare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Tomls (completare Gigantul înaripat) — 9 ; 11,16 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia (completare Legenda) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cine va deschide ușa T i Unirea (completare Efe
mere) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zorba grecul : Vltan — 15 ; 17.45 ; 20,3».

• (Jn taxi pentru Tobruk : Miorița (completam 
Orizont științific nr. 1*/1967) — 9 ; 11,16 ; 18,8* | 
15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Ocolul : Popular (oompletara Gigantul Înaripat» 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Contele Boby, spaima vestului sălbatic i Arta 
(completare Stîrcul, pasăre reptilă) — 9—1* tn con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, Flamura (completam Ostașii 
pădurii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : Munca (completare întâl
nirea) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Cotrocenl — 16,3* | 1* 1 
20,30.
• Testamentul Incașului : Moșilor (completam • 
fabulă modernă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un Idiot la Paris : Colentlna (completam Deapm 
fumat) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Cerul începe la etajul in t Volga (completam 
Mihail Kogălniceanu) — 10 ; 12 ; 14 i 16 ; 18,1» | 
20,30.
• Sora cea mare : Rahova (completară Orizont ști
ințific nr. 10/1967) — 15,30.
• Canaliile : Rahova — 18 ; 20,30.

Sfidarea : Progresul — 15,30 ; 18 ; 20,3*.
Mondo cane — ambele serii : Lira — 18 ; It,M. 
Pasărea PhOnlx t Crîngașl — 15.18 ; 18 ; 20,«I. 
Amprenta : Cosmos (completare Românii șt Ma-• ..-------- , . .

rele Octombrie) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Oameni In rulotă i Viitorul (completare VectnHȘ 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Joe Limonadâ i Ferentari (completare Biletul șt 
cărbunele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine călărește un tigru : Pacea (completare Ice- 
«ațl, atracții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
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CULTURA Șl DIVERTISMENT
(Urmare din pag. I)

naive, condamnate la inefi
cientă. Intr-un pasaj cu tîlc 
din „Jean Cristophe", Romain 
Rolland descrie ironic un 
concert popular la care se 
execută cîteva dintre ulti
mele cvartete de Beethoven. 
Eroul se întreabă nedumerit 
cît pot sezisa auditorii din 
această muzică cu care el 
însuși, muzician fiind, s-a fa
miliarizat lent. Rolland a fost 
toată viafa preocupat de arta 
pentru mase ; a și scris în 
tinereje un „teatru al poporu
lui". Dar știa că educația 
muzicală nu poate începe di-

rect cu cvartetele beethove- 
niene, că accentul pus pe o 
verigă nepotrivită încurajează 
doar snobismul și mimarea.

Insistența asupra educației 
graduale poate însă deveni 
uneori și oprire comodă, 
amînare Indefinită a etapei 
artistice, accent unilateral pe 
latura divertisment. O nouă 
dovadă care demonstrează cît 
este de dificilă proporționare* 
celor două laturi.

Cred că la noi, în mal 
multe sectoare ale culturii de 
masă, această proporționare a 
fost bine realizată, păstrîn- 
du-se contactul eu cerinfele

Gheorghe DAVID

La expoziția interregionala de artă plastică din lași
} Foto : Gh. Vințilă
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ușor să supună judecății 
opera traducătorului, 
cititorul poate face 
la textul original, 
vor evita în acest fel apre
cierile eronate asupra uni
versului poetic respectiv și 
va fi echilibrată incertitudi
nea traducerii. Transpune
rile de poezie sînt o ope
rație riscantă și fiindcă nu 
întotdeauna se întâmplă ca 
Blaga să-1 traducă pe 
Goethe, Eliot pe Seferis, 
Pierre Jean Jouve pe Ta
gore ș.a.m.d., o garanție se 
face necesară. Presa lite
rară din ultimul timp a fost 
teatrul unor discuții foarte 
aprinse asupra muncii în
cercate de G. Georgescu în

iar 
anei 

Se

DRUMUL
COLECȚIEI

1

tălmăcirea lui 
Traducătorul a 
de cîteva ori, apărîndu-și 
îndîrjit efortul, pe care, de
sigur, nu-1 poate nimeni 
contesta, dar în același timp 
trebuie să afirmăm că nici 
un condei ilustru nu garan
tează reușita transpuneri! 
numai prin autoritatea sa. 
Dovezi concrete au fost a- 
duse și nu se poate răs
punde acestora dînd vina 
pe opera poetului în cauză. 
Oricum, traducătorul este 
autorul unui efort de apro
piere a onerei respective si 
nu este just să-i negăm 
nici lui orice merit. S-a 
discutat foarte mult des
pre traduceri. secolul 
nostru cunoaște tot mai 
mult o expansiune a circu
lației valorilor literare, ope
rele ce pot fi disputate ca 
notorietate de mai mult*

Verlaine. 
Intervenit

literaturi constituie cazuri 
numeroase. Scriitorii înșiși 
au colaborat la unele trans
puneri în alte limbi, 
fiind cunoscuți cititori
lor din țări străine mai 
mult decît celor din patria 
lor de origine (vezi exem
plul unor poeți greci con
temporani). Desigur, acest 
proces n-a 
loc decît 
diul unor 
la nivelul 
cute cu o
artistică șl o devoțiune rea
lă.

Problema edițiilor biling
ve se complică In cazul vo
lumelor din poeți de limbă

putut avea 
prin interme- 

traduceri aflate 
originalului, fă- 
mare conștiință

diare care au sublimat ele 
însele originalul. Aceasta 
nu înseamnă că înțeleg 
prin respectarea fidelă a 
originalului îngustimea în 
traducerea licențelor sau a 
sensurilor schimbate în 
limba noastră. Deci, dacă 
inutilitatea reproducerii 
textului original este evi
dentă în cazul limbilor a- 
siatice, să zicem, priceperea 
specialistului în limbile res
pective trebuie să fie incon
testabilă și traducerea să 
ofere garanțiile cele mai se
rioase.

O altă dificultate este ri
dicată de selecția poeziilor. 
Ea se leagă de valoarea 
transpunerii tn românește.

di-

s*
în

fiecărei etape, ridicînd trep
tat ștacheta. O arată, de pildă, 
difuzarea cărții de toate ge
nurile — și tn special a cărții 
beletristice — deși corectări 
de detaliu se pot propune tot 
timpul. Dar nevoia de lec
tură substanțială, existența 
colecțiilor de mare tiraj, cu 
putere de pătrundere și c« 
un larg ecou, sînt fapte esen
țiale. Paralei și în mod per
fect justificat, se tipăresc nu 
numai pentru adolescenți 
romane de acțiune sau de 
aventuri. Cu unele erori ce 
se pot semnala, există o 
grijă pentru calitate înlăun- 
trul genului. Nu se observă 
ecuația discutabilă între 
vertisment și platitudine.

Rezolvări asemănătoare 
întâlnesc în teatru. Intră
discuție calitatea atâtor spec
tacole de estradă și atâtor 
„ore vesele* văduvite de 
comic. Dar, în ansamblu, cali
tatea repertoriilor, diversita
tea lor tn timp (clasici și 
contemporan) și de genuri 
indică soluții fericite. Rămîn 
însă deschise destule pro
bleme. Ar părea poate inutil 
să le mai amintesc acum, 
pentrucă le pomenesc perio
dic atâtea note șl cronici,. S-a 
stabilit însă un ciudat „mo
dus vivendi*. Notele și cro
nicile semnalează, ironizează, 
protestează. Cei vizați își 
continuă senin drumul.

Astfel, etern discutata 
chestiune a muzicii ușoare. 
Specialiștilor le revine latura 
muzicală. Se poate observa 
însă ușor procentul ridicat de 
sirop fabricat cu zaharină și 
lipsa condimentelor, în timp 
ce îndrăzneala creatoare se 
ivește destul de rar. Cît 
despre texte, citatele sînt 
inutile. Unul sau mai multe 
exemple ar nedreptăți nume
roase altele posibile. Intr-o 
pagină spirituală a lui Felix 
Aderca, se vorbea de rimele 
în „at* ca de etapa cea mai

ușoară In arta severă a versu
lui. Multe dintre „stihurile* 
care ne întâmpină la orice 
col) de stradă sînt fixate la 
această etapă. Dezbrăcate de 
muzică, ar intra demonstra
tiv în orice muzeu al plati
tudinii.

Să nu mai invocăm fapte 
des emintite : existența tru
badurilor moderni, a cin- 
tăreților care — poeți auten
tici — scriu singuri texte fer
mecătoare, tradițiile unor 
texte de calitate. Supărătoare 
este indiferența față de text 
a unor interpret! cu persona
litate. Supărătoare e aceeași 
indiferență manifestată în 
unele forme de difuzare a 
muzicii ușoare. Am ascultat 
mai multe emisiuni de „me
lodii preferate*. Dialogul cu 
publicul — practicat adesea 
de actori talentați, simpati
zați — nu convinge. Există o 
complacere asemănătoare față 
de orice text și față de orice 
gust — fie el, evident, prostul 
gust. Nu s-ar putea încerca și 
aici o orientare a gustului, nu 
prin predici, cu atît mai puțin 
prin interdicții, ci printr-o 
manieră persuasivă I

Ar mai trebui să amintim 
și de difuzarea filmelor <— 
discutată și ea — despre ra
portul dintre artă și divertis
mentul comercial, despre mi
nimul de calitate necesar. O 
soluție parțială, eum este pro
filarea cinematografului „Cen
tral* ca un studio al filmului 
de calitate — o încă timidă, 
comportă deficiențe. Sala o 
improprie, iar vadul creat do 
altă categorie de filme in
troduce un număr de obiș- 
nuiți ai sălii care rîd zgomo
tos la gesturile tragico ale 
unui personaj și fac cu glas 
tare comentarii penibile.

Dezbaterea critică rămîno 
și aici mijlocul principal. Cu 
condiția să fio făcută corect 
și fără maliție inutilă.

Actuala stagiune simfoniei •- 
feră o varietate a genurilor mu
zicale și a paletei coloristiee de 
exprimare și interpretare, re- 
mareîndu-se o serie de concerte 
a capella prezentate de_ către 
corurile Filarmonicii ~ 
Enescu". 
iar, mai _ , ... ___
Ansamblului din Craiova, al 
Ansamblului „Ciocîrlia" *1 al 
Ansamblului M.F.A.

Pe afișul muzical al orașelor 
Craiova si București, concertele 
corale s-au impus atît prin se
lectarea programului cît. mal 
ales, prin latura interpretativi, 
personală și individualizată. 
Promotorii acestor formații, tn 
persoanele entuziaștilor dirijori 
Alexandru Racu, Nicolae Vi- 
cleanu, si artistului emerit Iot» 
Vanica, sînt caracterizați de ace
lași temperament tumultuos, 
care conferă formațiilor respec
tive o mare mobilitate si adap
tabilitate la lucrări din epoci *i 
compozitori diferiți, desfășurtn- 
du-se pe întreaga gamă de nuan
țe, în funcție de cerințele piesei 
respective, atingînd de cele mai 
multe ori perfecțiunea intonațio- 
nală și emoțională.

Datorită unui aparat sonor re-

„George
Filarmonicii din lăți, 

ai recent, de corul

Prezente

remarcabile

Doinaș s-a îndepărtat une
ori mai mult de original, 
dîndu-ne însă pagini de 
poezie dintre cele mai au
tentice în sensul lui. Cartea 
sa de traduceri este una de 
adevărată poezie, ea se ci
tește dincolo de curiozitatea 
apropierii unui poet, pen
tru plăcerea lecturii și a- 
dîncirea în apele unei opere 
mari. Petre Stoica a creat 
prin traducerea poemelor 
lui Trakl în primul rînd o 
operă de fidelitate admira
tivă. Poate că volumul sem
nat de el reprezintă cea mal 
completă imagine a unui 
poet dintre toate cele apă
rute în „Poesis". 11 favori
zează, fără îndoială, și o- 
pera restrînsă a lui Trakl,

„POESIS
mai puțin cunoscută. încre
derea cititorului în traducă
tor trebuie să fie deplină și 
ea nu se cîștigă decît prin 
onestitatea travaliului, do
vedită prin orice mijloace, 
în primul rînd este necesar 
ca traducerile să nu se mai 
facă prin intermediu. De 
multe ori, s-ar putea repli
ca, acestea sînt reușite. Un 
exemplu se află chiar în 
colecția pe care o discutăm. 
Este cazul volumului, izbu
tit în general, din opera lui 
Rabindranath Tagore, alcă
tuit șl tălmăcit de George 
Dan. Este adevărat, pre
țuim însă înainte de toate 
opera poetului și după 
aceea frumusețea traducerii 
in sine. O transpunere ad- 
lltteram, făcută chiar din 
limba respectivă, mi se 
pare mai valoroasă decît 
una făcută după interme-

Rostul colecției „Poesis" 
constă în primul rînd de a 
face cititorului român cu
noștință cu motivele cele 
mai frecvente ale poetului 
tradus, cu poeziile sale de 
valoare artistică indubita
bilă. Nu tot ceea ce scrie 
un poet, fie el chiar unul 
mare, stă sub semnul pere
nității. De aceea, traducă
torul este nevoit să aleagă 
poeziile considerate drept 
cele mai semnificative și a- 
celea care i se par că vor 
da cititorului măsura ade
vărată a valorii sale.

Volumul de 59 de poeme 
din Georg Trakl reprezintă, 
după opinia noastră, ală
turi de cel din versurile lui 
Ruben Dario, cel mai înalt 
nivel atins pînă acum de a- 
parițiile din colecția „Poe
sis", atît prin criteriile se
lecției, cît și prin reușita 
traducerilor. Ștefan Aug.

dar selecția sa este sigură 
ca un diagnostic, nimic din 
ceea ce este valoros la poe
tul salzburgez nu a fost lă
sat pe dinafară. Victor Tul
bure nu este un traducător 
lipsit de merite, Iar pasiu
nea cu care face cunoscută 
cititorului român poezia 
bulgară este demnă de în
treaga noastră prețuire. Vo
lumul selectiv din opera 
Elisavetei Bagreana mi se 
pare însă că nu rezistă 
exigențelor colecției. Lim
bajul poetic este precar, ri
mele

It*
care 
buie 
toată atenția aparatului cri
tic. Cele apărute pînă acum 
se bucură în general de pre
fețe competente și de note 
redactate cu grijă. O stra
nie excepție o oferă prefața 
la volumul de Versuri alese 
din opera lui Pencio Slavei-

facile, 
alcătuirea volumelor 
apar în „Poesis" tre- 
de asemenea acordată

cov. O adunătură de truis
me și concepții primitive 
deservesc opera marelui 
poet bulgar : „Poetul vădeș
te o rară măiestrie artisti
că", „Prin poemele sale filo
zofice, Slaveicov introduce 
primul în literatura bulga
ră chipurile unor eroi năs- 
cuți în afara granițelor țării 
sale", „Pencio Slaveicov a 
reușit o performanță demnă 
de invidia celor mal mari 
condeie : să fie în același 
timp un mare poet atît 
epic, cît și liric" ș.a.m.d. 
Fără îndoială. In cadrul co
lecției apar prefețe de o 
reală valoare, cum este a- 
ceea scrisă Intr-un ton 
poematic de Radu Bourea- 
nu pentru poemele lui Ra
bindranath Tagore șl cele 
foarte competente la volu
mele citate, din Rubân Da
rio și Georg Trakl. Prefața 
lui Petre Stoica analizează 
cîteva obsesii ale poeziei 
trakliene, după ce-1 fami
liarizează pe cititor cu îm
prejurările vieții agitate a 
poetului. O bună cunoaștere 
a liricii de limbă germană 
și a comentatorilor celor 
mai autorizați al operei 
discutate dă o pondere deo
sebită considerațiilor prefa
țatorului, actul de prezen
tare a volumului fiind de
pășit într-unul de adevărată 
critică.

Colecția „Poesis" numără 
astăzi cîteva apariții demne 
ae cel mai acut interes. U- 
nele dintre ele au fost citate 
mai sus. Profilul colecției 
trebuie îmbogățit cu 
ceri din alți mari 
contemporani. Tn 
ierea considerațiilor
tre am dori să eviden
țiem încă o dată utilitatea 
apariției acestei colecții în 
viața noastră editorială și să 
reafirmăm încrederea că 
succesele de pînă acum vor 
fi temeiul unor inițiative 
tot mai valoroase

tradu- 
poeți 

Inche- 
noas-

Aurel Drago» MUNTEANU

dus. depdșind cu puțin numărul 
unui cor de cameră, formația 
craioveană se adresează cu foar
te mult succes unor partituri 
din muzica corală preclasică și 
clasică. Foarte bine conceput ți 
proporționat, programul concer
tului prezentat de corul ansam
blului craiovean a contribuit tn 
același timp la afirmarea unui 
aparat sonor omogen și bine do
zat. După ce în partea I corul a 
fost aranjat în amplasamentul 
clasic pe voci, în partea a doua 
a apărut în cvartete, amplasa
ment propriu muzicii preclasice 
și clasice, dar cu totul neadecvat 
celorlalte piese.

Manifestarea personalității »< 
individualității corului Ansam
blului „Ciocîrlia" este determi
nată foarte mult de faptul că tn 
mod obișnuit se produce acom
paniat de orchestră simfonică, 
dar mai ales datorită acelei dă
ruiri tinerești asigurată de com
ponența formației. De aici șt 
preferința de a prezenta tn 
partea a doua piese de am
ploare, concepute într-o tratare 
contrapunctică și armonică mo
dală și modernă de Constantin 
Arvinte, Nicolae Brînduș, Ni- 
colae Lungu, Sergiu Sarchizov, 
din a căror interpretare am re
ținut momente de o certă va
loare artistică. Deși tălmăcirea 
pieselor din partea I a 
delă conținutului poetic 
zical. atmosfera întregii 
fost segmentată datorită 
genitătii conceptionale a ___ __
mului. Prezenta valoroșilor so
liști vocali Emilia Petrescu, 
Constantin Dumitru și Cornel 
Fînățeanu a adus un plus de 
valoare concertului coral pre
zentat de corul Ansamblului 
..Ciocîrlia".

Corul bărbătesc al Ansamblu
lui Armatei, personal prin însăți 
structura sa. cor de voci egale, 
a reușit prin sonorități omogene 
si penetrante, printr-o dictie im
pecabilă si precizie în interpre
tare. să cucerească o sală plină 
si receptivă, tn program, alături 
de piese românești, au figurat și 
lucrări din literatura universală. 
Dintre soliști, soprana Marla 
Diaconescu și baritonul Pompei 
Hărășteanu ni s-au părut a ft 
foarte aproape de atmosfera pie
selor interpretate, manifestînd In 
același timp frumoase resurse 
vocale. Apreciind ca valoroasă 
manifestarea corală a Ansamblu
lui Armatei, am sesizat totuși 
pe parcurs o anume oboseală.

Asistînd la aceste trei concer
te ne-am convins o dată în plus 
de necesitatea programării mai 
des a lucrărilor a capella. Sta
giunile locale nu trebuie neapă
rat inițiate de la centru ci de 
către fiecare formație. în parte, 
tn funcfie de tradițiile acestui 
gen, de posibilitățile de însușire 
a repertoriului la o înaltă și 
fidelă ținută de interpretare. 
Bucureștiul, pe ale cărui scene 
am văzut evoluînd, foarte spo
radic ce-i drept, șase coruri 
profesioniste, ar putea să bene
ficieze de o stagiune corală 
cu o zi fixată din săptămtnă, 
cu programe stabilite la în
ceputul stagiunii, selecționarea 
pieselor făcîndu-se dună criterii 
bine stabilite, avlnd la bază 
teme inspirate dintr-o epocă is
torică sau un gen de creație.

fost fi- 
si mu- 
părți • 
neomo- 
vrogra-

Ștefan CARAPANCEANU
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felicitări adresate 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia primirii de către dv. a funcției magistraturii supreme a 

Republicii Socialiste România, îmi este plăcut să vă transmit, în numele 
meu personal și al poporului arab sirian, sincere felicitări și cele mai 
bune urări pentru fericirea dv. personală și a poporului român.

DR. NUREDDIN ATASSI 
Șef de stat

■1 Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, vă rog, Excelență, în numele meu 
*1 al colegilor mei membri ai Consiliului Suprem de Stat, precum și în 
numele poporului Republicii Sudan, să primiți felicitările noastre cele 
mai' călduroase și urările noastre de sănătate și succes pentru Excelența 
Voastră, și de progres, prosperitate și bunăstare poporului prieten al Ro
mâniei.

ISMAIL EL AZHARI
Președintele Consiliului Suprem de Stat 

al Republicii Sudan

7 ani de la crearea Frontului Național
de Eliberare din Vietnamul de sud

MANIFESTĂRI IN CAPITALĂ Șl IN ȚARĂ
împlinirea a 7 ani de la crearea 

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, conducăto
rul luptei pentru libertate, inde
pendență și democrație a poporu
lui din Vietnamul de sud, a prile
juit o serie de manifestări, în Ca
pitală și în țară, prin care poporul 
nostru și-a exprimat încă o dată 
sentimentele de solidaritate inter- 
naționalistă cu lupta dîrză a pa- 
trioților sud-vietnamezi împotriva 
agresiunii americane.

La adunarea organizată de Co
mitetul național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, miercuri 
după-amiază, la Clubul „Grivița 
Roșie" din Capitală au luat parte 
un (We, număr de muncitori, ..jn- 
girietj jif tehnicieni de la uzinele 
„Grivița "Roșie", cetățeni ai cartie
rului, tineri vietnamezi care stu
diază în țara noastră, precum și 
membri ai Ambasadei R. D. Viet
nam la București.

Deschizînd adunarea, tovarășa 
Larisa Munteanu, vicepreședinte 
al Comitetului național de soli
daritate cu lupta poporului viet
namez, a adresat, în numele opi
niei publice din Capitală și al în
tregului popor, felicitări cordiale 
și un călduros salut Comitetului 
Central al F.N.E., tuturor patrio- 
ților sud-vietnamezi, cu prilejul a- 
cestei aniversări.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Constantin Cotovelea, secretarul 
Comitetului de partid al uzinelor 
„Grivița Roșie", care, între altele, 
a spus : „înființarea Frontului Na
țional de Eliberare a constituit un 
eveniment important în viața po
porului din Vietnamul de sud, a 
insuflat un puternic avînt luptelor 
populare împotriva imperialismu
lui, pentru libertate socială și u- 
nitate națională. Recent, Frontul 
Național de Eliberare a adoptat 
un nou program politic, care sin
tetizează cerințele și năzuințele 
fundamentale ale întregului popor 
din Vietnamul de sud, obiectivele 
sale pe plan politic, economic, so
cial-cultural. După cfum se știe, șe
ful delegației române la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a transmis secretarului ge
neral al O.N.U. textul programu
lui politic al F.N.E., care a fost di
fuzat delegațiilor țărilor membre 
și presei pentru a oferi o imagine 
completă asupra situației din Viet
namul de sud. Condamnînd cu as
prime agresiunea americană în 
Vietnam, a spus vorbitorul, Ro
mânia cere cu consecvență înceta
rea imediată, definitivă și necon
diționată a bombardamentelor a- 
supra R D. Vietnam și orice acte 
de agresiune împotriva acestei 
țări, retragerea trupelor S.U.A. și 
a aliaților lor din Vietnamul de 
sud, să fie recunoscut Frontul Na
țional de Eliberare ca singurul re
prezentant autentic al poporului 
din Vietnamul de sud.

în cuvîntul său, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.D. Vietnam 
la București, Ho Tu Truc, a arătat 
că cei 7 ani care au trecut de la 
crearea Frontului Național de Eli
berare sînt ani de succese mari 
pentru compatrioții din sud. Noul 
program politic al Frontului — a 
arătat în continuare vorbitorul — 
definește linia politică generală 
față de problemele vitale ale popu-

Colocviu cu tema: „Probleme teoretice și metodologice
ale determinării eficientei»

Miercuri dimineața, în aula Aca
demiei, au început lucrările coloc
viului cu tema „Probleme teoretice 
și metodologice ale determinării efi
cientei economice a investițiilor", 
organizat de Institutul de cercetări 
economice al Academiei. Participan
ts — cercetători științifici, profesori 
universitari, specialiști din ministe
re. instituții centrale, institute de 
cercetări și proiectări — vor dezba
te probleme cum sînt : criteriile de 
apreciere a eficientei economice a 
Investițiilor, indicatori valorici și na
turali, mărimi normative, influența 

lației sud-vietnameze. Acest pro
gram și poziția în patru puncte 
a Republicii Democrate Vietnam 
constituie baza unei reglementări 
juste a problemei vietnameze, co
respunzător clauzelor fundamen
tale ale acordurilor de la Geneva 
și situației actuale din Vietnam.

După ce a arătat că lupta po
porului vietnamez împotriva agre
siunii se bucură de aprobare, spri
jin și ajutor puternic din partea 
țărilor socialiste frățești, printre 
care și Republica Socialistă Româ
nia, de solidaritate și sprijin cres- 
cînd din partea țărilor și popoare
lor iubitoare de pace și dreptate 
din lumea întreagă, inclusiv din 
partea opiniei publice progresiste 
americane, vorbitorul a exprimat 
încă o dată mulțumiri sincere po
porului frate român pentru spriji
nul și ajutorul său prețios și e- 
ficace

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program de filme do
cumentare despre viața, munca și 
lupta eroică a poporului vietna
mez.

★
în aceeași zi, C.G. al U.T.G. a 

organizat o adunare la Casa de 
cultură a studenților din București. 
Au participat numeroși tineri mun
citori, studenți români și vietna
mezi și alți studenți străini care 
învață în diferite facultăți și insti
tute bucureștene, precum și repre
zentanți ai Ambasadei R.D. Viet
nam în țara noastră.

în cuvîntul său, tov. Mircea An- 
gelescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele U.A.S.R., a arătat că 
tineretul român, ca și întregul nos
tru popor înfierează și condamnă 
cu cea mai mare tărie acțiunile 
agresive americane și cere cu fer
mitate încetarea imediată și ne
condiționată a bombardamentelor 
și celorlalte acte de război ale
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam — 
stat socialist, liber, independent șl 
6uveran, ca și respectarea dreptului 
sacru și imprescriptibil al poporu
lui vietnamez de a-și făuri viito
rul potrivit voinței și aspirațiilor 
sale naționale. Vorbitorul a subli
niat că difuzarea la O.N.U. a pro
gramului politic al Frontului Na
țional de Eliberare va contribui la 
combaterea denaturărilor ce caută 
să justifice actele de război împo
triva poporului vietnamez și să 
treacă sub tăcere factorul esențial 
care conduce și inspiră lupta pen
tru independența națională a po
porului din Vietnamul de sud — 
Frontul Național de Eliberare.

în încheiere, vorbitorul a subli
niat că la cea de-a 7-a aniversare 
a Frontului Național de Eliberare, 
tineretul român, alături de între
gul popor, își reafirmă solidaritatea 
deplină cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez pentru împlinirea 
aspirațiilor sale de libertate, inde
pendență și democrație.

Despre lupta dusă de F.N.E. în 
cei 7 ani de la înființare au mai 
vorbit Phan Van Minh, din par
tea Asociației studenților vietna
mezi din România, Ștefan Bucur, 
muncitor la Uzinele Vulcan, și Mo
nica Străuț, elevă la liceul „Matei 
Basarab"

★
Aniversarea creării F.N.E. a pri

lejuit un miting și la Casa Uni-

economice a investițiilor"
factorului timp, metode statistice- 
matematice în calculul investițiilor, 
particularități ale determinării efi
cientei economice a investițiilor în 
diferite ramuri etc.

în cuvîntul de deschidere a co
locviului, Costin Murgescu, membru 
corespondent al Academiei, directo
rul Institutului de cercetări econo
mice. a relevat importanța problemei 
luate în dezbatere, care se înscrie 
în preocupările actuale privitoare la 
perfectionarea continuă a activității 
economice.

(Agerpres)

Cronica zilei
DELEGAȚIA 

GUVERNAMENTALA 
ROMANA S-A ÎNTORS 

DIN IZRAEL
Miercuri seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Tel Aviv, 
delegația guvernamentală română 
condusă de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, care a 
participat la lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-izraeliene. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, au 
fost prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
precum și Eliezer Doron, ministrul 
Izraelului la București, și membri 
ai legației.

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
DUIE KATICI

Miercuri seara a părăsit Capi
tala tov. Duie Katici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Croația, 
lector al C.C. al U.C.I., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi- 
xită în țara noastră.

La plecare, în Gara de Nord, 
oaspetele a fost condus de tov. Ilie 
Rădulescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți Iakșa Petricl, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

versitarilor din Cluj. în prezența 
a numeroși tineri, studenți și elevi 
din localitate, tov. Augustin Ma- 
reuț, prim-secretar al Comitetului 
regional U.T.C., a subliniat că Fron
tul Național de Eliberare, întruchi
pare a voinței de nezdruncinat a 
maselor populare din Vietnamul de 
sud, s-a dovedit un strălucit orga
nizator al luptei lor pentru liber
tate, independență, democrație. Cu 
toate că S.U.A. au aruncat în luptă 
peste o jumătate de milion de sol
dați și un uriaș potențial tehnic, 
imperialismul american nu a reu
șit și nu va reuși să înfrîngă voin
ța poporului vietnamez, vitejia sa 
cu adevărat legendară, moralul său 
impresionant.

Tinerii Victoria Moldovan, stu
dentă în anul V la Institutul de 
medicină și farmacie, și Alexandru 
Jucan, elev în clasa a Xl-a a Li
ceului „Șincai-Ady" din Cluj, au 
dat glas sentimentelor de simpa
tie și solidaritate sinceră cu care 
tineretul studios din acest mare o- 
raș al țării privește lupta plină de 
eroism a poporului vietnamez, ma- 
nifestîndu-și deplina aprobare față 
de sprijinul politic, material și mo
ral pe care poporul nostru îl acor
dă eroicului popor vietnamez.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

suverane" a tuturor membrilor O.N.U. 
și al „dreptului popoarelor de a dis
pune de ele însele" (articolul 1).

2. — necesitatea de a întreține ra
porturi de bună vecinătate, afirmată 
în preambul, presupune nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea cu forța 
și reglementarea diferendelor exclusiv 
prin mijloace pașnice (articolul 2), de 
unde rezultă obligația de „a lua mă
suri eficace pentru a preveni și a 
îndepărta amenințările la adresa păcii 
și pentru a se reprima orice act de 
agresiune" (articolul 1).

3. — necesitatea cooperării pentru 
a se favoriza progresul economic și 
social al tuturor popoarelor (preambul, 
articolul 1).

Astfel, respectarea independenței și 
securității fiecărui stat, obligația de a 
trăi în bună vecinătate cu celelalte 
state, recomandarea de cooperare în 
scopul progresului economic și social 
sînt principii ale relațiilor internațio
nale înscrise în Carta O.N.U.

Din păcate, ceea ce lipsește în 
multe cazuri este aplicarea consec
ventă a acestor principii. Cel mai fla
grant exemplu actual de violare a lor 
îl constituie intervenția Statelor U- 
nite în Vietnam. Și conflictul din 
Orientul Mijlociu a provenit din ne- 
respectarea drepturilor tuturor state
lor din această regiune, iar soluția lui 
trebuie căutată tocmai în respectarea 
acestor drepturi. Țările „lumii a treia" 
denunță în permanență, și nu fără 
motiv, indiferența unor state mai avan
sate din punct de vedere economic 
față de problemele țărilor a căror dez
voltare economică a rămas în urmă, 
precum și insuficiența unei cooperări 
reale. Desigur, lista exemplelor care 
ar putea fi citate este mult mai lungă. 
Experiența istorică ne oferă nenumă
rate cazuri de violare a principiilor 
relațiilor interstatale, cît și efectele 
deplorabile ale acestor încălcări. De 
aci necesitatea de a reafirma aceste 
principii și de a aprofunda semnifi
cația lor, a examina ceea ce ele im
plică.

Astfel, respectarea independenței și 
suveranității statelor presupune nu 
numai recunoașterea integrității teri
toriale și deci neviolarea frontierelor, 
nu numai renunțarea la orice inter
venție în treburile interne ale altora, 
dar și faptul că regimul intern al unei 
țări nu poate să constituie un motiv 
de discriminare în relațiile externe.

ÎNTOARCEREA de la budapesta 
A TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE RĂDULESCU
Miercuri la amiază s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R., care a parti
cipat la lucrările celei de-a 21-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc și la a 32-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., desfășurate la Budapesta.

La sosire, pe aeroportul Bănea

De la Comisia electorală centrală 
pentru alegerea unui deputat 
in Marea Adunare Națională

în vederea alegerii unui deputat 
în Marea Adunare Națională, în 
circumscripția electorală nr. 7 din 
orașul Focșani, regiunea Galați, 
care va avea loc la 14 ianuarie 
1968, a fost depusă, din partea

viața internațională
Sesiunea Adunăriiîncheierea lucrărilor 

Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 

Seimul R. P. Polone a adoptat 
miercuri legile privind planul eco
nomiei naționale și bugetul de 
stat pe anul 1968, precum și legea 
privind indicatorii de bază ai pla
nului, pe anul 1969, și a aprobat 
activitatea desfășurată de guvern 
în anul 1966.

Luînd cuvîntul din partea guver
nului în ședința de închidere a lu
crărilor Seimului, S. Jedrychowski, 
președintele Comisiei de stat a pla
nificării de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, a vorbit printre altele 
despre reformele în sistemul de 
planificare și conducere. „Progra
mul realizat în acest sector, a de
clarat el, conține multe concepții 
noi cum-eate, spre -exemplu, cea a 
sistemului prețurilor de fabricație 
care reprezintă o pîrghie pentru 
creșterea rentabilității. Polonia a 
efectuat o reformă radicală a pre
țurilor de aprovizionare care a 
creat baza pentru o activitate ren
tabilă a aproape tuturor ramurilor 
industriale. Acest sistem are nevoie 
la ora actuală numai de corecturi 
pe măsura schimbării proporțiilor 
economice. Principiul elasticității 
în politica prețurilor cu amănun
tul și descentralizării în stabilirea

într-adevăr, acest principiu impune 
ca un stat să întrețină relații nor
male și de cooperare nu doar cu sta
tele al căror regim îi este pe plac, ci 
să vizeze toate statele care acceptă să 
aibă cu el relații pașnice, indiferent 
de orînduirea lor politică-socială. 
După cum este știut, această cerință 
a fost adesea nesocotită în cadrul po
liticii „de bloc", ceea ce, firește, a 
frînat dezvoltarea relațiilor interna
ționale. Pentru ca aceste relații să 
se extindă tot mai mult, în interesul 
păcii, se cere ca fiecare stat, mare 
sau mic, să fie respectat; iar pe calea 
destinderii să se ajungă la o depășire a 
„blocurilor" și fiecare stat să-și expri
me fizionomia sa proprie.

Nu este de conceput nici soluția 
„suprastatului", căreia îi fac reclamă 
unii adversari ai principiului suverani
tății naționale. După cum se știe, la 
un moment dat a existat o tendință 
de a se face un suprastat dintr-un 
O.N.U. în care majoritatea voturilor 
părea să fie deținută de gruparea ță
rilor occidentale aflate sub hegemo
nia Statelor Unite. Această tendință, 
favorizată de doi secretari generali ai 
O.N.U., a ieșit în evidență îndeosebi 
cu prilejul războiului din Coreea și 
al intervenției în Congo. Dar tocmai 
în aceste ocazii s-a dovedit cît este 
de periculoasă o asemenea „solu
ție". Adevărul este că O.N.U., conce
put ca un teren de întîlnire, de con
ciliere, de cooperare tehnică, nu poate 
și nu trebuie să fie un suprastat, căci 
în acest caz n-ar fi decît instrumen
tul hegemoniei statului sau statelor 
mai puternice.

Independența națională ar fi însă 
incompletă dacă ea nu s-ar întregi 
prin cooperare internațională, ceea ce 
înseamnă aranjamente privind cola
borarea între state și reglementarea 
pașnică a eventualelor diferende, în
seamnă schimburi economice, știin
țifice, tehnice între țări, indiferent de 
orînduirea lor socială. Astfel înțeleasă, 
independența deschide calea relațiilor 
amicale și permite cooperarea. De alt
fel, aceasta decurge din înseși carac
teristicile lumii moderne : dacă orga
nizarea diferitelor colectivități națio
nale în state se impune a ti respec
tată, tot atît de adevărat este că di
mensiunile micșorate ale unei planete 
străbătute azi în permanență de avi
oane, unde radiofonice și de televi
ziune fac cu neputință dezinteresul 
față de alte țări și izolarea.

Tot la fel nu poate exista, după 

sa, erau prezenți tovarăși) Jano» 
Fazekaș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membri ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale economice, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

A fost de față Jozsef Vince, am
basadorul Republicii Populare Un
gare la București.

(Agerpres)

Frontului Democrației Populare, 
candidatura tovarășului ing. Mihai 
Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

Nefiind contestată, candidatura 
a rămas definitivă.

acestora se aplică deja în viațâ. 
Totuși, noi considerăm, a subliniat 
vorbitorul, că este necesară păstra
rea controlului de stat asupra pro
cesului de formare a prețurilor, 
preîntâmpinarea apariției unor fe
nomene stihinice și necontrolate în 
acest domeniu. Referindu-se la o 
serie de probleme economice ridi
cate de deputați în cadrul dezba
terilor, vorbitorul a arătat că greu
tățile semnalate în economie nu 
constituie indici ai stagnării. „Lip
surile — a spus el — apar la noi 
ca urmare a progresului economic 
rapid, ca urmare a faptului că, în 
procesul dezvoltării economiei na
ționale, nu toate elementele poli
ticii noastre sînt corelate. Este ne
cesar ca disproporțiile apărute în 
acest fel să fie lichidate pe calea 
unei reașezări corespunzătoare a 
forțelor și mijloacelor în următoa
rea perioadă planificată". El a re
levat că acordîndu-se atenția cu
venită perfecționării sistemului 
planificării și conducerii trebuie ți
nut seama de faptul că, în ultimă 
instanță, nivelul venitului național 
este determinat de nivelul de dez
voltare a forțelor de producție ale 
țării.

părerea mea, independență veritabilă 
în condiții de nedreptate socială și de 
imobilism economic. Progresul eco
nomic și social apare ca o condiție a 
independenței. Cooperarea trebuie 
să-i ajute pe cei rămași în înapoiere 
să înainteze pe calea progresului eco
nomic.

Căutarea colaborării pe plan bila
teral, regional și, în ultimă instanță, 
universal deschide calea unui viitor de 
securitate și independență. Există for
me de colaborare pur tehnice, cunos
cute din timpuri vechi, cum ar fi co
laborarea în domeniul poștei, tele
grafului și telefonului, aviației civile, 
navigației pe Dunăre sau pe Rin etc. 
Alte forme, ca cele în cadrul Organi
zației Mondiale a Sănătății și 
UNESCO, reprezintă mecanisme de 
colaborare de dată mai recentă. în 
special acestea din urmă se cer mul
tiplicate și legate de unele acțiuni pre
cise cum ar fi anumite cercetări știin
țifice de amploare, mari lucrări pu
blice internaționale, cooperarea econo
mică. Cu cît firele unor asemenea for
me de cooperare se vor prelungi și 
diversifica, cu atît pacea se va im
pune. Unele dintre aceste forme de 
colaborare se pot extinde pe tot glo
bul și cuprinde toate țările; al
tele privesc regiuni anumite : ve
cinii au doar atîtea interese co
mune și, în special, probleme di
ficile care le sînt proprii. Ce bine
facere ai reprezenta pentru cei inte
resați — și ce ușurare pentru întrea
ga lume — dacă, de pildă, s-ar reali
za un acord regional în Orientul A- 
propiat între națiunile arabe și Izrael 
pentru o reglementare pașnică a dife
rendelor lor. Dar nu este vorba numai 
de Orientul Apropiat sau de regiuni 
unde conflictele sînt acute. Și Eu
ropa oferă numeroase exemple de 
probleme conflictuale, care ar putea 
fi depășite și înlocuite printr-o cola
borare rodnică între popoare pe plan 
economic și cultural.

Așadar, respectarea independenței 
unui stat de către alt stat nu este o 
noțiune care să propovăduiască în
chistarea, ci ea reprezintă însăși con
diția primordială a relațiilor de bună 
vecinătate și deschiderea către o po
litică de largă cooperare internațio
nală

Vorbind despre cele două țări ale 
noastre, Franța și România, eu văd 
ca o vocație a lor de a contri
bui la dezvoltarea colaborării libere 
între state cu adevărat independente.

Comunicat cu privire la ședința
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

între 15 și 19 decembrie a avut 
loc la Budapesta cea de-a 32-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au participat : T. Țo- 
lov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, F. Krajcir, vicepreședinte 
al guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, G. Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole, Z. Nowak, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Gh. Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
A. Apro, vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

în conformitate cu convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, la ședința Comitetului 
Executiv a participat A. Grlicikov, 
membru al Vece! Executive Fede
rale.

de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 20. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite: La 20 decembrie, la Buda
pesta s-a deschis sesiunea Adunării 
de Stat a R. P. Ungare.

în legătură cu primul punct de 
pe ordinea de zi — ratificarea nou
lui tratat ungaro-sovietic de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală — a luat cuvîntul Jănos Pe- 
ter, ministrul afacerilor externe, și 
alți deputați. In urma dezbateri
lor, Adunarea de Stat a aprobat le
gea privind ratificarea Tratatului.

în ședința de după-amiază, mi
nistrul finanțelor, Peter Vălyi, a 
prezentat proiectul bugetului de 
stat pe anul 1968. El a arătat că în 
elaborarea proiectului s-a ținut sea
ma de faptul că începînd de la 1 
ianuarie 1968 în R. P. Ungară va 
fi introdus un nou sistem de con
ducere a economiei. Ca urmare, în 
buget este prevăzut un volum mai 
scăzut de investiții, întrucît pe vii
tor întreprinderile vor acoperi cea 
mai mare parte a acestora din re
surse proprii sau din credite. Pro
iectul noului buget oglindește o 
preocupare sporită față de anii tre- 
cuți pentru echilibrarea veniturilor 
și cheltuielilor. Se prevede ca ve
niturile din bugetul anului 1968 să 
fie evaluate cu peste 30 la sută mai 
mult decît suma prevăzută pentru 
1967. Cea mai mare pondere în 
realizarea veniturilor va reveni în
treprinderilor și cooperativelor. în 
ceea ce privește cheltuielile, ju
mătate din acestea vor fi afectate 
activităților de ordin economic. în 
încheiere ministrul de finanțe s-a 
referit la reforma prețurilor care 
va fi aplicată tot începînd de la 1 
ianuarie 1968 în scopul stabilirii li
nei proporții juste între prețul de 
cost și prețul de vînzare.

TODOR JIVKOV —
DESPRE SARCINILE 
ECONOMIEI BULGARE

SOFIA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite: To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
a avut o întîlnire cu activul de 
partid și economic din orașul și ju
dețul Plovdiv. în cuvîntarea rostită 
în fața participanților la întîlnire, 
Todor Jivkov a spus că Bulgaria 
pășește într-o nouă etapă de dez
voltare determinată de sarcinile 
trasate de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C. Bulgar în vederea intensifi
cării și sporirii eficienței producției 
sociale, introducerii pe scară largă 
a progresului tehnic și creșterii 
productivității sociale a muncii. 
Vorbitorul s-a referit pe larg la 
sarcinile importante care trebuie 
realizate în domeniul economiei, 
industriei, agriculturii, construcții
lor. transporturilor și comerțului.

T. Jivkov a vorbit despre crește
rea rolului Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist în viața tinere
tului, precum și despre unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

Ședința guvernului R. D. Vietnam
HANOI 20 (Agerpres). — Presa 

R. D. Vietnam a anunțat că în a 
doua decadă a lunii decembrie a 
avut loc o ședință a guvernului 
R. D. Vietnam care a discutat și 
aprobat planul de stat și bugetul pe 
anul 1968. în cadrul ședinței s-a 
subliniat că în anul 1967, In pofi

Cea de-a 32-a ședință a Comita
tului Executiv a fost prezidată da 
F. Knajcir, reprezentantul Republi
cii Socialiste Cehoslovace, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace.

Comitetul Executiv a examinat 
sarcinile care decurg din hotărîrile 
Sesiunii a XXI-a a Consiliului, a 
adoptat recomandări corespunză
toare și, de asemenea, a aprobat 
planul său de lucru pe anul 1968. 
Potrivit acestui plan, Comitetul 
Executiv prevede să examineze în 
cursul anului 1968 probleme con
crete ale colaborării dintre țările 
membre ale C.A.E.R., legate de 
mersul coordonării planurilor de 
dezvoltare a economiei naționale 
ale țărilor membre ale Consiliului 
pe perioada 1971—1975, probleme 
privind specializarea și cooperarea 
celor mai importante cercetări teh- 
nico-științifice, care prezintă inte
res reciproc pentru țările membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F.I., precum și 
alte probleme ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice. Se 
prevede ca în anul 1968 să se pre
zinte Comitetului Executiv rapoar
tele unor comisii permanente ale 
C.A.E.R. cu privire la activitatea 
desfășurată și direcțiile de viitor 
ale activității acestora.

Comitetul Executiv a examinat 
activitatea desfășurată de Comisia 
permanentă C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini în legătură cu 
unele sisteme de control, reglare 
și dirijare automată a proceselor 
de producție.

Comitetul Executiv a examinat 
probleme legate de cea de-a II-a 
Conferință a O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare. S-a adoptat o hotă- 
rîre cu privire la participarea unei 
delegații a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc la lucrările 
Conferinței și a fost aprobată com
ponența acestei delegații.

La ședința Comitetului Executiv 
a fost aprobat bugetul secretaria
tului Consiliului pe anul 1968.

Examinarea problemelor în șe
dința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă da 
prietenie șl înțelegere reciprocă.

MOSCOVA

Aniversarea 
înființam 
organelor 
de securitate 
sovietice

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc miercuri o șe
dință festivă consacrată aniversă
rii a 50 de ani de la înființarea or
ganelor de securitate sovietice. Au 
luat parte Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți 
conducători de partid și de stat 
sovietici. Participă, de asemenea, 
delegații ale organelor de securita
te din țările socialiste, printre oara 
și o delegație din țara noastră, con
dusă de tov. Ion Stănescu, pre
ședintele Consiliului Securității 
Statului din Republica Socialistă 
România.

Ședința a fost deschisă de Viktor 
Grișin, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Moscova al P.C.U.S.

Iuri Andropov, președintele Co
mitetului Securității de Stat de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat un raport.

Plenara C.C. al P.C. 
din Austria

VIENA 20 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Volkstimme", 
la Viena și-a încheiat lucrările 
Plenara C.C. al Partidului Comu
nist din Austria, care a examinat 
raportul lui Erwin Scharf, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.O. 
din Austria, cu privire la întîlnt- 
rile care au avut loc în ultimul 
timp între reprezentanții P.C. din 
Austria și ai unor partide fră
țești.

în legătură cu situația politică 
Internă au luat cuvîntul Egon Ko- 
dicek, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Austria, șl Friedl 
Fiirnberg, membru al Biroului Po
litic al C.C.

Plenara C.C. al P.C. din Austria 
a adoptat, de asemenea, o rezolu
ție în sprijinul poporului grec în 
care se arată printre altele : în a- 
cest moment critic pentru poporul 
grec, comuniștii austrieci se află 
pe deplin alături de acel care luptă 
pentru democrație și libertate. A- 
cum, mai mult decît oricînd, uni
tatea tuturor democraților gred 
constituie o premisă pentru succe
sul luptei.

da intensificării bombardamentelor 
efectuate de S.U.A. asupra terito
riului R. D. Vietnam, au fost obți
nute succese importante în întări
rea și dezvoltarea producției, în 
satisfacerea nevoilor apărării, în eu 
sigurarea mijloacelor de trial pene 
tru popor.



viața internațională
încheierea primei parii

CELEI DE-A XXII a SESIUNI
A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

NEW YORK 20. — Trimisul special Agerpres, R. Că- 
plescu, transmite : Prima parte a lucrărilor celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a luat sfîrșit în 
cursul nopții de marți spre miercuri. Au fost epuizate 
punctele înscrise pe ordinea de zi, cu excepția problemei 
neproliferării armei nucleare, care nu a fost discutată în 
cadrul sesiunii decît tangențial, a problemei Orientului 
Apropiat, care nu a fost abordată în Adunarea Generală, 
și a problemei Africii de sud-vest, care deși a fost dez
bătută este totuși menținută în continuare pe ordinea de zi, 
datorită interesului manifestat față de această chestiune.

înainte de încheierea lucrărilor au urcat la tribună 
șeful delegației Franței, A. Berard, șeful delegației So
maliei, A. Farah, președintele grupului țărilor africane, 
șeful delegației Ungariei, K. Csatorday, care a vorbit în 
numele țărilor socialiste, șeful delegației Iranului, M. 
Vakil, care a vorbit și în numele Turciei și Pakistanului, 
reprezentantul permanent adjunct al Libanului, Souheil 
Chammas, care a vorbit în calitate de președinte al 
grupului asiatic, șeful delegației Ecuadorului, L. Benites, 
președintele grupului țărilor latino-americane, șeful dele
gației Sudanului, Mohamed Fahred-Din, care a vorbit în 
numele țărilor arabe, reprezentantul permanent adjunct al

Izraelului, S. Rosenne, șeful delegației S.U.A., A. Gold
berg, șeful delegației Islandei, Hannes Kjartansson, care a 
vorbit în numele țărilor vest-europene și a altor delegații, 
care au dat o înaltă prețuire spiritului de imparțialitate cu 
care au fost prezidate lucrările Adunării, consultărilor per
manente cu reprezentanții tuturor grupurilor regionale, 
cu întreaga Adunare în vederea bunei desfășurări a 
acestor lucrări, ceea ce a determinat absenta — pentru 
prima oară în istoria O.N.U. — a oricăror dezbateri în 
problemele de procedură care ar fi putut stînjeni activi
tatea Adunării. Exprimîndu-și prețuirea pentru modul 
în care președintele Adunării și-a îndeplinit înalta răs
pundere care i-a fost încredințată, vorbitorii au omagiat 
în același timp politica externă de pace și înțelegere în
tre popoare promovată de România și și-au exprimat sa
tisfacția față de relațiile bune existente între țările lor 
și Republica Socialistă România.

în încheiere a luat cuvîntul președintele Adunării Ge
nerale, Corneliu Mănescu. care a făcut bilanțul acestei 
prime părți a sesiunii.

Cuvîntarea președintelui celei de-a 22-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a fost îndelung aplaudată.

Sesiunea Comisiei mixte 
româno-izraeliene

• SEMNAREA UNOR ACORDURI Și PROTOCOALE
TEL AVIV 20 (Agerpres). — In

tre 13 și 19 decembrie 1967, în 
Izrael a avut loc prima sesiune a 
Comisiei mixte româno-izraeliene.

Delegația română condusă de 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, și delegația izra- 
eliană condusă de Zeef Sharef, 
ministrul comerțului și industriei, 
au examinat evoluția schimburilor 
comerciale dintre cele două țări și 
modul de îndeplinire a prevederi
lor acordului interguvernamental 
din 14 aprilie 1967, au constatat pro
gresele obținute pînă în prezent și 
au examinat posibilitățile extin
derii pe viitor a cooperării econo
mice și tehnice între cele două țări.

Au fost semnate un protocol 
adițional privind schimbul de măr
furi în perioada 1968-1970, un acord 
de transport aerian civil, au fost 
întocmite planuri pentru dezvolta

rea cooperării în domeniul indus
trial, agricol și al turismului și a 
fost aprobat statutul Comisiei 
mixte româno-izraeliene. S-a căzut 
de acord ca următoarea sesiune a 
Comisiei mixte să aibă loc la Bucu
rești, în luna mai 1968.

Membrii delegației române au 
vizitat numeroase obiective și or
ganizații industriale și agricole, 
instituții științifice și culturale, 
precum și alte obiective de interes 
general.

Lucrările comisiei mixte s-au 
caracterizat printr-un spirit cordial 
și de înțelegere reciprocă.

VARȘOVIA

CONSFĂTUIREA 
MINIȘTRILOR DE 

EXTERNE Al UNOR 
JĂRI SOCIALISTE 

EUROPENE
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — în 

cursul zilei de miercuri au conti
nuat la Varșovia lucrările Consfă
tuirii miniștrilor afacerilor exter
ne ai unor țări socialiste europene 
cu privire la situația din Orientul 
Apropiat.

Seara, Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R P Polone, a oferit o recepție în 
cinstea participanților la consfă
tuire.

VIETNAMUL DE SUD

Cu prilejul celei 
de-a 20-a 
aniversări a 
proclamării 
Republicii

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a proclamării Republicii, la 
misiunile diplomatice ale Româ
niei din diferite țări au avut loc 
conferințe de presă în cadrul că
rora s-a vorbit despre semnificația 
acestui important eveniment în 
viața poporului român. Au partici
pat reprezentanți ai ziarelor, agen
țiilor de presă, posturilor de radio 
și televiziune.

Au luat cuvîntul : la Roma — 
ambasadorul Cornel Burtică, la Pa
ris — ambasadorul Victor Dimi- 
triu, la Belgrad — ambasadorul 
Aurel Mălnășan. în capitala Iugo
slaviei, Comisia pentru relații cul
turale cu străinătatea a organizat 
la Casa Tineretului un spectacol 
de gală cu filmul „Dacii'.

Cuvîntarea președintelui

Adunării Generale, Corneliu Mănescu
Astăzi, la încheierea a trei luni 

de activitate, cred că este de dato
ria mea să înfățișez Adunării Ge
nerale situația exactă a lucrărilor 
celei de-a XXII-a sesiuni a Adună
rii Generale.

Pe ordinea de zi au figurat pro
bleme complexe privind pacea și 
securitatea lumii, progresul ei eco
nomic și social. Printr-un efort sus
ținut, Adunarea a reușit să exami
neze punctele de pe agendă, dînd 
multora dintre ele soluții de sub
stanță. Consider că un factor im
portant care a permis obținerea 
acestor rezultate îl constituie at
mosfera de lucru și de cooperare 
care a caracterizat sesiunea. în 
cursul dezbaterilor, delegațiile, 
reunite în grupuri de lucru, oficiale 
sau neoficiale, s-au străduit să gă
sească soluțiile cele mai potrivite 
oferind astfel Adunării Generale 
posibilitatea să se concentreze asu
pra fondului problemelor și să ia 
numeroase hotăriri prin consens.

Numărul mare de rezoluții adop
tate în acest fel este o reflectare 
a necesității de conjugare a efortu
rilor statelor in vederea promo
vării intereselor lor comune, de
monstrează viabilitatea modului de 
elaborare a soluțiilor prin consultări 
a căror semnificație s-a conturat 
cu deosebire la sesiunea actuală.

Desfășurarea lucrărilor noastre o- 
feră o mărturie în plus că discuțiile 
duse cu răbdare și perseverență, 
într-un spirit constructiv, respon
sabil, constituie calea cea mai si
gură de abordare eficientă a pro
blemelor păcii și securității omeni
rii, de promovare și încurajare a 
apropierii și înțelegerii în raportu
rile dintre state,

în intervalul acestei sesiuni, folo
sirea metodelor consacrate în Cartă 
și-a găsit o elocventă ilustrare în 
adoptarea în unanimitate de către 
Consiliul de Securitate a rezoluției 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu, hotărîre de natură să favorizeze 
ieșirea din impas într-o problemă 
majoră a vieții internaționale.

Adunarea Generală a acordat a- 
tenția cuvenită problemelor dezar
mării, în centrul preocupărilor a- 
flîndu-se în continuare necesitatea 
intensificării eforturilor în vederea 
îndepărtării spectrului amenințării 
nucleare. In acest spirit, Adunarea 
a adoptat hotărîrea de a continua 
examinarea chestiunii interzicerii 
folosirii armelor nucleare și a în
cheierii unei convenții internațio
nale corespunzătoare și a salutat cu 
satisfacție realizarea Tratatului me
nit să asigure Americii Latine sta
tutul unei zone denuclearizate. Re
zoluția referitoare la continuarea 
negocierilor asupra dezarmării ge
nerale, ca și cele cu privire la ne- 
proliferarea armelor nucleare, in
terzicerea tuturor experiențelor cu 
asemenea arme, lichidarea bazelor 
militare străine din țările Africii, 
Asiei și Americii Latine și la con
vocarea conferinței țărilor nenu
cleare sînt expresii ale dorinței A- 
dunării Generale de a contribui la' 
găsirea unor soluții corespunzătoare 
intereselor tuturor statelor, întăririi 
păcii și securității în lume.

Vădind preocuparea comunității 
internaționale pentru prevenirea și 
reprimarea actelor de încălcare a 
păcii. Adunarea s-a pronunțat pen
tru accelerarea eforturilor în vede
rea elaborării unei definiții a agre
siunii.

Sesiunea a adoptat hotăriri im
portante menite să promoveze 
cooperarea industrială și tehnico- 
științifică între state. înfăptuirea 
Programului alimentar mondial, 
pregătirea unui an internațional al 
educației în cursul următorului de
ceniu al dezvoltării, ca și alte re
zoluții a căror traducere în viață 
presupune o strînsă corelare a 
eforturilor naționale cu intensifica
rea colaborării economice pe plan 
mondial.

Adunarea Generală a examinat 
cu atenție problemele comerțului 
internațional și propunerile cuprin
se în „Carta de la Alger". Dezba
terile au pus în lumină necesitatea 
așezării relațiilor economice dintre 

state pe baze echitabile, în folosul 
tuturor și, îndeosebi, al țărilor în 
curs de dezvoltare și de a se crea 
condiții prielnice pentru negocieri 
rodnice în cadrul viitoarei Confe
rințe pentru comerț și dezvoltare 
de la New Delhi.

La această sesiune s-au adoptat 
importante hotărîri privind extin
derea activității O.N.U. și a insti
tuțiilor sale specializate în diferite 
domenii ale cooperării pașnice in
ternaționale, cum sînt spațiul cos
mic și energia nucleară, abordîn- 
du-se totodată și aspecte noi ca de 
pildă folosirea în scopuri pașnice 
a fundului mărilor și oceanelor.

Adoptarea unor măsuri în direc
ția lichidării vestigiilor sistemului 
colonial și aplicării declarației pri
vind acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale a consti
tuit, de asemenea, o preocupare im
portantă a Adunării Generale.

Un nou stat — Republica Popu
lară a Yemenului de Sud — și-a cu
cerit existența independentă și su
verană și a devenit membru al Or
ganizației Națiunilor Unite. Dînd 
glas imperativelor lumii contempo
rane, Adunarea a reafirmat spriji
nul său luptei duse de popoarele 
asuprite din Africa de Sud-Vest, 
Rhodesia, teritoriile de sub admi
nistrația portugheză și alte teritorii 
coloniale, pentru înlăturarea domi
nației străine, pentru lichidarea 
politicii de apartheid și a oricăror 
practici de discriminare rasială.

Adunarea Generală a adoptat 
„Declarația asupra eliminării tutu
ror discriminărilor cu privire la fe
mei", adevărată Cartă a drepturi
lor femeii, un nou pas pe calea în
făptuirii deplinei egalități în drep
turi a oamenilor.

Au continuat eforturile în direc
ția codificării progresive a dreptu
lui internațional și a principiilor 
de drept care trebuie să stea la 
baza relațiilor amicale dintre state.

Anul 1968 va fi un an bogat în 
reuniuni internaționale, a căror 
convocare a fost hotărîtă sau pre
gătită la această sesiune a» Adună
rii Generale. A doua Conferință de 
comerț și dezvoltare se va deschide 
la New Delhi la 1 februarie ; o 
conferință pentru dreptul tratatelor 
este convocată la Viena; prima 
conferință mondială în problemele 
spațiale se va ține în august ; apro
ximativ în aceeași perioadă va avea 
loc conferința țărilor nenucleare. 
Anul 1968, care marchează cea de-a 
douăzecea aniversare a Declarației 
universale a drepturilor umane, a 
fost proclamat Anul internațional 
al drepturilor omului ; numeroasele 
manifestări consacrate acestui eve
niment vor fi încununate de întru
nirea de la Teheran.

Cea de-a XXII-a sesiurie a Adu
nării Generale s-a desfășurat în 
condiții internaționale care nu au 
fost de natură să favorizeze lucră
rile sale

Continuarea războiului din Viet
nam, intensificarea bombardamen
telor împotriva R. D. Vietnam com
portă în momentul de față cel mai 
grav pericol pentru pace și consti
tuie principalul obstacol în calea 
îmbunătățirii climatului internațio
nal, a normalizării relațiilor dintre 
state.

Interesele păcii generale cer să se 
pună capăt acestui război, să se 
respecte dreptul inalienabil al po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

Situația din Orientul Mijlociu a 
constituit, de asemenea, un factor 
de tensiune în relațiile internațio
nale în această perioadă.

Este necesară concentrarea efor
turilor statelor și în primul rînd ale 
statelor direct interesate în vede
rea găsirii unei soluții pe calea tra
tativelor care să pună bazele unei 
păci durabile în Orientul Mijlociu, 
cu respectarea intereselor legitime 
ale tuturor popoarelor din această 
regiune și renunțarea la orice pre
tenții de a obține anexiuni terito
riale de pe urma operațiunilor mili
tare

Carta Organizației Națiunilor 

Unite pune la dispoziția statelor 
membre mijloace adecvate de re
glementare pașnică a conflictelor, 
care atunci cînd sînt aplicate cu 
consecvență conduc la rezultate po
zitive. Organizația este chemată să 
contribuie la instaurarea unui cli
mat în care să domnească respec
tarea regulilor dreptului interna
țional, să fie garantat primatul le
gii asupra forței.

Pentru ca Organizația Națiuni
lor Unite să-și îndeplinească în mod 
eficient rolul în promovarea destin
derii internaționale, în soluționa
rea problemelor litigioase și dez
voltarea colaborării între țări, ea 
trebuie să reflecte pe deplin reali
tățile existente astăzi în lume și, 
în primul rînd, să devină o orga
nizație universală.

Ei îi revine înalta misiune de a 
crea un cadru prielnic dezvoltării 
personalității fiecărui stat membru 
de a oferi posibilități largi de afir
mare și inițiativă tuturor statelor, 
mari sau mici. Realitatea demon
strează că soluționarea litigiilor in
ternaționale depinde în zilele noas
tre de cooperarea activă a întregii 
comunități internaționale și că ță
rile mici și mijlocii pot juca un rol 
de seamă în arena politicii mon
diale, pot influența în măsură con
siderabilă evoluția evenimentelor, 
contribuind la salvgardarea păcii și 
securității în lume.

Din cele 99 de puncte ale ordinei 
de zi, trei rămîn în continuare în 
atenția noastră, și anume : punctul 
28 — „Neproliferarea armelor nu
cleare", punctul 64 — „Problema 
Africii de Sud-Vest", și punctul 94 
— „Situația din Orientul Mijlociu".

„Neproliferarea armelor nuclea
re" face obiectul negocierilor Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva, care, așa 
cum arăta în raportul său interi
mar din 7 decembrie, „nu este în 
măsură să prezinte în acest stadiu 
un raport asupra acestei proble
me pentru a fi discutat în Aduna
rea Generală sau de Comisia de 
dezarmare a O.N U. Comitetul in
tenționează să prezinte un raport 
complet, incluzînd toate documen
tele pertinente, cît mai curînd po
sibil".

In această problemă, Adunarea 
a adoptat astăzi rezoluția care cere 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare să-și continue urgent 
lucrările, ținînd seama în mod 
corespunzător și de părerile expri
mate de statele membre în cursul 
celei de-a XXII-a sesiuni a Adu
nării Generale și să prezinte un 
raport complet la sau înainte de 
15 martie 1968.

Ca expresie a preocupării con
tinue față de situația din Africa de 
Sud-Vest, Adunarea Generală a ho- 
tărît ca punctul 64 „Problema Afri-

• înaintea rostirii cuvântări
lor finale, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat un pachet de 
rezoluții înaintat de către Co
mitetul pentru teritoriile sub 
tutelă și neautonome și Comite
tul pentru problemele adminis
trative și bugetare.

In baza acestor rezoluții se 
cere accelerarea măsurilor me
nite să promoveze dreptul la 
autodeterminare și independen
tă a unor teritorii coloniale 
(Papua, Noua Guinee, Ifni, Sa
hara spaniolă. Guineea ecuado- 
rială. Somalia franceză. Insula 
Fiji).

★
După aprobarea fără obiecții 

de către Adunare a recomandă
rilor în vederea reluării lucră
rilor celei de-a XXII-a sesiuni, 
președintele a declarat închisă 
prima parte a lucrărilor aces
teia.

• Președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., Corneliu Mă
nescu. a oferit un dejun la care 
au participat secretarul general 
al O.N.U.. U Thant, vicepre
ședinții Adunării Generale, pre
ședinții comitetelor principale 
ale Adunării, precum și înalți 
funcționari ai Națiunilor Unite. 

cii de Sud-Vest" să fie menținut pe 
ordinea de zi.

După cum am menționat, punctul 
94 — intitulat „Situația din Orien
tul Mijlociu", căruia Adunarea i-a 
acordat prioritate, nu a fost dezbă
tut la sesiunea actuală. De aceea. 
Adunarea nu a epuizat acest punct 
care se află în continuare pe ordi
nea de zi. în acest fel am terminat 
dezbaterea tuturor punctelor de pe 
ordinea de zi a celei de-a XXII-a 
sesiuni, cu excepția celor 3 puncte 
menționate.

Adunarea Generală urmează să 
adopte acum o hotărîre în ce pri
vește situația sesiunii.

Din punct de vedere procedural, 
sesiunea nu poate fi declarată în
chisă, întrucît, așa cum rezultă din 
faptele înfățișate, unele puncte con
tinuă să se afle pe ordinea de zi.

în urma largului schimb de pă
reri pe care l-am avut, am ajuns 
la concluzia că există un acord ca 
sesiunea să poată fi reluată atunci 
cînd președintele, după consultări 
cu statele membre, precum și cu 
secretarul general, va constata că 
sînt întrunite condițiile pentru exa
minarea unuia din punctele men
ționate.

Pe aceeași cale se va stabili și 
data reluării sesiunii. Cu ocazia 
convocării sesiunii pentru discuta
rea unui punct. Adunarea va putea 
aborda și celelalte două puncte. 
Dacă nu sînt obiecțiuni, pot oare să 
consider că Adunarea este de acord 
să se procedeze în acest fel ?

Așa s-a hotărît.
Distinși delegați,
Permiteți-mi, în încheiere, să vă 

adresez mulțumirile mele sincere 
pentru spirttul de cooperare și în
țelegere pe' care l-ați manifestat 
constant, pentru sprijinul și încre
derea ce mi le-ați acordat în de
cursul acestor luni de activitate 
comună.

Vă datorez, de asemenea, recu
noștință pentru înalta apreciere ex
primată la adresa țării mele, Re
publica Socialistă România, a poli
ticii sale consecvente de pace și 
cooperare cu toate țările, pentru 
referirile binevoitoare la adresa 
mea.

Aș dori să aduc mulțumirile mele 
vicepreședinților Adunării, pre
ședinților Comisiilor, secretarului 
general U Thant, subsecretarului 
pentru problemele Adunării, dl. 
Narasimhan, tuturor celor care 
m-au ajutat în îndeplinirea manda
tului meu.

Permiteți-mi să vă adresez tutu
ror, dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră, un An Nou fericit, 
pace și prosperitate popoarelor 
dumneavoastră, succese în activita
tea dumneavoastră personală dedi
cată nobilei cauze a înțelegerii în
tre națiuni 1

Cu acest prilej, președintele 
Adunării a mulțumit celor pre- 
zenți pentru spiritul de colabo
rare de care au dat dovadă în 
timpul lucrărilor primei părți 
a celei de-a XXII-a sesiuni.

în cuvîntul său, secretarul ge
neral U Thant a exprimat căl
duroase aprecieri la adresa ac
tivității președintelui, mențio- 
nînd că prezenta sesiune este 
unica la care s-a reușit pe ca
lea consultărilor să se evite ori
ce dezbatere sau obiecțiune în 
problemele de procedură, ceea 
ce a determinat buna ei desfă
șurare.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deosebită cordiali
tate.

• Adunarea Generală a O.N.U. 
a aprobat marți în unanimitate 
proiectul convenției cu privire 
la acordarea de ajutor cosmo- 
nauților care se înapoiază pe 
Pămînt și la restituirea obiecte
lor cosmice după ce au ajuns 
pe Pămînt țărilor cărora le a- 
parțin, proiect al U.R.S.S. și 
S.U.A adoptat săptămîna tre
cută de Subcomitetul juridic al 
Comitetului O.N.U. pentru fo
losirea pașnică a spațiului cos
mic.

• Miting organizat de 
C.C. al F.N.E.

HANOI 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 7-a aniversări a în
ființării Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
într-una din regiunile eliberate ale 
țării a avut loc un mare miting or
ganizat de Comitetul Central al 
F.N.E., relatează Agenția de presă 
„Eliberarea".

Președintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E., Nguyen Huu Tho, a vorbit, 
cu acest prilej, despre succesele 
forțelor patriotice și ale poporului 
Vietnamului de sud în lupta împo
triva agresorilor americani și ma
rionetelor lor. El a condamnat în 
mod hotărît cercurile imperialiste

• Noi trupe 
dislocate

• SAIGON — Conti nuînd esca
ladarea războiului dus împotriva 
poporului vietnamez, Statele Unite 
dislocă în Vietnamul de sud noi 
trupe. Astfel, agenția U.P.I. anun
ță că miercuri a sosit în portul 
Qui Nhon brigada a 11-a de infante
rie, cuprinzînd aproximativ 4 500 
de militari, special antrenați pen
tru luptele în junglă. După cum 
transmit agențiile de presă, în 
cursul zilei de ieri, patrioții sud- 
vietnamezi au dezlănțuit mai multe 
atacuri împotriva trupelor ameri
cane din diferite părți ale Vietna
mului de sud.

• WASHINGTON — în interviul 
transmis de posturile de televiziu
ne în seara de 19 decembrie, pre
ședintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
într-o încercare de a crea impresia 
unei elasticități a poziției america
ne în problema războiului din Viet
nam, s-a referit la posibilitatea 
unor „convorbiri neoficiale" între 
reprezentanții F.N.E. din Vietna
mul de sud și liderii regimului sai- 
gonez. în ceea ce privește bombar
damentele americane asupra R. D. 
Vietnam, președintele, după cum

agențiile de presă transmit:
Convenție româno—poloneză. La Varșovia a fost semnată 

o convenție sanitar-veterinară între guvernele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Populare Polone, reglementînd condițiile sanitar- 
veterinare cerute la importul, exportul și tranzitul de animale și pro
duse animaliere. Convenția a fost semnată din partea română de Nicolae 
Barbu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, iar din 
partea polonă de Stanislaw Gucwa, adjunct al ministrului agriculturii.

Vizita oficială de cinci zile în portul Sevastopol a 
grupării de nave ale marinei militare române, printre care și 
bricul „Mircea", nava Școlii superioare de marină, s-a încheiat miercuri. 
Aceasta a constituit o vizită de răspuns la vizita făcută în portul 
Constanța de către nave militare din Flota Mării Negre a U.R.S.S.

Generalul Christophe So- 
glo a fost destituit din funcția 
de președinte al Republicii Daho
mey, anunță un comunicat oficial 
al Comitetului militar revoluționar 
din Dahomey, instituit în urma 
loviturii militare de stat. Șef al 
statului a fost proclamat Maurice 
Kouandete care deține și funcția 
de prim-ministru, precum și porto
foliile apărării și informațiilor.

Miting la Paris. într-una din 
marile săli ale Parisului, „Mutua- 
lite", a avut loc marți un miting 
de solidaritate a oamenilor muncii 
francezi cu muncitorii imigranți 
care lucrează în Franța. Deschizînd 
mitingul, Waldeck Rochet, secretar 
general al P.C. Francez, a declarat 
că partidul comunist a apărat tot
deauna interesele muncitorilor imi
granți și a cerut să li se acorde 
drepturi egale cu ale muncitorilor 
francezi. Participants la miting au 

americane pentru escaladarea răz
boiului agresiv împotriva poporului 
vietnamez. Nguyen Huu Tho s-a 
referit, de asemenea, la sarcinile 
care stau în fața poporului și for
țelor armate populare din Vietna
mul de sud.

★
Cu prilejul aniversării F.N.E., 

președintele R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, a adresat un mesaj în care 
transmite călduroase felicitări Co
mitetului Central al Frontului, tu
turor combatanților din cadrul 
F.N.E pentru victoriile obținute în 
lupta împotriva agresorilor ameri
cani și aliaților lor.

americane

menționează Reuter, „a refuzat și 
de data aceasta să țină seama de 
criticile aduse politicii sale de acei 
care cer încetarea bombardamen
telor".

R. D. GERMANĂ SE PRONUNȚĂ PENTRU NORMA- 
UZAREA RELAȚIILOR CU BERLINUL OCCIDENTAL

HELSINKI 20 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat televiziunii 
finlandeze, Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe al R. D. Germa
ne, a prezentat punctul de vedere 
al țării sale cu privire la normali
zarea relațiilor dintre Republica 
Democrată Germană și Berlinul oc
cidental. El a subliniat că „R. D. 
Germană nu consideră situația Ber
linului occidental și nici atitudinea 
Senatului față de R.D.G. ca nor
male sau aeimitive".

Ministrul de externe a menționat 
că „pe baza normalizării relațiilor 
dintre Berlinul occidental și R. D. 
Germană ar putea fi luate unele

aprobat cu aplauze furtunoase a- 
pelul la solidaritate cu lupta po
porului vietnamez care a fost expus 
de Waldeck Rochet.

Artiști români la Ulan 
BatOr. RTarți, în sala Teatrului de 
dramă din capitala R. P. Mongole 
a avut loc un spectacol de gală al 
unei formații de teatru de păpuși 
din Republica Socialistă România. 
Au fost de față B. Lhamsuren, 
membru supleant al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, T. 
Punțagnorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, B. Altangherel, președin
tele Marelui Hural Popular. S. 
Sosorbaram, ministrul culturii, ac
tiviști de partid și de stat, oameni 
de artă și cultură, ziariști. Au luat 
parte, de asemenea, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la Ulan 
Bator.

EVENIMENTELE 
DIN GRECIA
• Liderii guvernului militar 
trecuți în rezervă • A fost 
stabilită data procesului lui 
Theodorakis

ATENA 20 (Agerpres). — în bu
letinul oficial de miercuri la Atena 
au fost publicate decretele privind 
trecerea în rezervă a generalului 
de divizie Stylianos Pattakos. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Greciei, precum și a co
loneilor Gheorghios Papadopoulos, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Greciei, și N. Makarezos, minis
tru al coordonării economice. Ul
timii doi au fost avansați la gra
dul de general de brigadă în re
zervă

Decretele menționează că trece
rea în rezervă a celor trei ofițeri 
superiori greci a fost făcută la ce
rerea lor. Observatorii politici din 
capitala Greciei relevă că hotărî
rea luată de cele trei personalități 
marcante ale actualului guvern mi
litar grec pâre să fie legată de in
tenția acestora de a forma un nou 
partid politic în Grecia.

Procesul compozitorului Mikis 
Theodorakis va începe la 17 ia
nuarie. (A F.P.).

hotărîri de comun acord în legă
tură cu multe probleme în suspen
sie, ar apare posibilități pentru so
luționarea prin acorduri legale a 
situației în domeniile comerțului, 
economiei, transporturilor, culturii 
etc".

Declarînd că „atît timp cît Ber
linul occidental va fi un cap de 
pod al politicii N.A.T.O. și al Pie
ței comune, el nu va putea fi o 
punte între Est și Vest", Otto 
Winzer a arătat că R. D. Germană 
a prezentat în repetate rînduri 
propuneri pentru dezvoltarea de 
relații comerciale și economice nor
male cu Berlinul occidental.

■ ■ ■ ■ ■ Q

Ordinul „Revoluția din 
Octombrie" a fost conferit 
R.S.F.S. Ruse, cea mai mare 
republică din U.R.S.S., pentru me
rite remarcabile în mișcarea revo
luționară, în Revoluția din Octom
brie, pentru contribuția adusă la 
crearea și întărirea primului stat 
socialist multinațional din lume —
U.R.S.S., pentru eroismul manifes
tat în apărarea cuceririlor puterii 
sovietice și pentru succesele dobîn- 
dite în construcția comunismului.

Todor Jivkov a primit 
delegația P.S.I.U.P. La 20 de
cembrie, delegația Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare, 
condusă de Dario Valori, secretar 
general adjunct al P.S.I.U.P., a fost 
primită de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria. A avut loc un 
schimb de păreri cu privire la o 
serie de probleme ale mișcării mun
citorești internaționale, ale luptei 
pentru pace și unității clasei mun
citoare.

Agravarea stării sănătății 
lui Washkanski. Agenția 
France Presse anunță, potrivit unui 
buletin medical dat miercuri seara 
de spitalul Groote Shuur că starea 
sănătății lui Washkanski — omul 
căruia i s-a transplantat o inimă 
— s-a agravat și că trebuie să i se 
facă respirație artificială.
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