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Peste puține zile poporul nostru 
va sărbători împlinirea a 20 de ani 
de la proclamarea Republicii — eve
niment care a marcat cucerirea în
tregii puteri politice de către clasa 
muncitoare, aliată cu țărănimea, tre
cerea României într-o nouă etapă de 
dezvoltare a sa — etapa revoluției 
socialiste.

In acești 20 de ani, România a 
străbătut un drum glorios ; transfor
mările profunde petrecute în toate 
domeniile vieții economice și sociale, 
victoriile dobîndite de poporul mun
citor au adus societatea românească 
într-un stadiu superior de dezvol
tare, stadiul desșcfîrșirii construcției 
socialiste, caracterizat prin amplifi
carea și modernizarea forțelor de 
producție, prin perfecționarea rela
țiilor de producție și sociale socia
liste, prin ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. Expresie a ce
rințelor acestui nou stadiu de dez
voltare sînt hotărîrile Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Ro
mân — dezvoltare creatoare a liniei

politice trasate de Congresul al 
IX-lea — care creează condițiile cele 
mai propice pentru un nou și pu
ternic avtot al dezvoltării economice 
și sociale, pentru accelerarea înain
tării pe calea socialismului.

înseși progresele mari ale socie
tății noastre demonstrează că repu
blica socialistă, făurită prin lupta re
voluționară a poporului, s-a dovedit 
cadrul social-politic cel mal potrivit 
pentru înfăptuirea marilor aspirații 
de mal bine ale poporului român, 
forma de organizare statală care a 
permis și permite poporului să-și 
manifeste întreaga capacitate crea
toare, să valorifice 
său toate avuțiile 
potentele spirituale 
să-și definească și 
nemijlocit, pe baza 
democratism, propriile 
toate acestea, republica socialistă se 
dovedește cea mai înaintată formă de 
organizare statală din istoria 
porului nostru.
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BETONUL
descătușează
//Porțile de Fier"

Reportaj de Victor VANTU

Ca toponimie. Porțile de Fier 
închid o splendidă metaforă 
geologică. De maximă rezisten
ță — de fier pare stavila pe care 
au așezat-o Carpatii și Balcanii 
în fata celui de-al doilea, ca mă
rime, fluviu european. Ceea ce 
era însă pînă acum proiecție a 
fanteziei, metaforă, își are astăzi 
o acoperire exact-inginereas- 
că. Pe șantierul hidrocentralei 
au fost aduse două porți de fier 
pentru viitoarele ecluze, aceste 
noi albii dunărene. înaltă fieca
re de 25 de metri, lată de 17 și 
groasă de 2, cîntărind împreună 
peste 800 de tone, cele două porți 
au fost croite pe măsura imensei 
forte a miliardelor de metri 
cubi de apă. Chiar desfăcute în 
bucăți, aceste porți n-ar fi pu
tut fi transportate pe nici o șo
sea sau cale ferată. Exista un 
singur cărăuș : Dunărea. Și, le
gat de cărăuș, un singur con
structor : Șantierul naval din 
Galati.

Episodul porților de fier care 
adaugă străvechii metafore un 
conținut nou, omenesc, inaugu
rează un al doilea capitol din 
istoria edificării hidrocentralei. 
Primul a fost și este scris în 
continuare de constructorii care 
fac să crească muntele de beton 
— ei au realizat planul anual 
de betonare în ajunul Conferin
ței Naționale a partidului. Dar 
iată, odată cu 1967, au intrat pe 
vasta scenă dunăreană și cei 
care montează hidroagregatele și 
echipamentul hidromecanic, au
tori ai noului capitol marcat 
prin aruncarea în lupta cu flu
viul a armelor de oțel. Două ca
pitole. două elemente. Beton și 
otel. Cu ajutorul lor omul con
curează natura, înfăptuind ceea 
ce munților nu le-a reușit: în
chiderea Danubiului.

Otel — zeci de mii de tone, 
însă nu platoșă inertă, ci metal 
modelat, încălzit. însuflețit de 
inteligenta omenească. Turbine 
și generatori de energii, stavile 
la baraj, vane de închidere a a- 
pelor, porți la ecluze, macarale 
portale si poduri rulante de 400 
de tone în centrală. Cîteva din- 
tr-o lungă listă de premiere in
dustriale pe eore le elaborează, 
potrivit sneci^icului. un număr 
do institute do studii sl eeree- 
tă-i avînd dront nrotaaonist T->- 
Stitntvl do echinameut, enoraofic 
de la Reșița, an’ime tn.Nint.at cu 
doi ani în urmă. Premiere nre-

gătite în colaborare de veste 15 
uzine constructoare de mașini, 
în frunte cu Reșița și Uzina de 
mașini grele din Capitală. Hi
drocentrala nu se construiește, 
așadar, numai in matca Porți
lor de Fier, aria reală a șantie
rului leagă și antrenează nenu
mărate puncte industriale de pe 
cuprinsul pămînturilor de lingă 
Carpați șt Dunăre. Urmărind 
această inedită arie a construe-

condițiile respective privind forma 
de organizare statală. In decursul 
veacurilor, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „exprimind aspirațiile de 
libertate și independență ale poporu
lui, patriot!! cel mai luminați au nă
zuit către o formă de stat democra
tică, progresistă, care să asigure li
bertate și dreptate socială pentru cel 
mulți, neatirnarea politică și înflo
rirea economică a tării, să Înfăptu
iască dreptul sacru al poporului de 
a fi singur stăpin in patria sa stră
moșească".

Cum este și firesc, ideea de repu
blică a putut să apară la un anumit 
stadiu al evoluției social-istorice, 
a presupus existenta unor anu
mite premise economice, sociale 
și politice. Deși în perioada feuda
lismului, cînd se punea problema în
tăririi domniei centralizate, ca o sta
vilă în calea abuzurilor marii boie
rimi și un mijloc de sporire a rezis
tenței în fața primejdiilor de cotro
pire din partea marilor imperii ale 
vremii, nu puteau să fie și nici nu au 
fost exprimate idei republicane, to
tuși creația populară și cultă din 
acea perioadă a consemnat — ală
turi de slăvirea figurilor domnitori
lor patrioți — elemente de critică la 
adresa formelor de guvernămînt ba
zate pe puterea unipersonală, a rîn- 
duielilor politice generatoare de a- 
buzuri și despotism.

In procesul descompuneri! feuda
lismului și al dezvoltării Capitalismu
lui, al formării națiunii române și a 
statului național unitar român, s-au 
maturizat condițiile care au făcut 
posibilă apariția ideii de republică. 
Nu întîmplător epoca revoluției din 
1848, cînd lupta maselor a exprimat 
cu atîta forță idealurile eliberării și 
unității naționale, situindu-le ca pro
bleme de cea mai arzătoare actuali
tate în centrul vieții politice și so
ciale, acestor idealuri Ii s-a asociat, 
in gîndirea multor militanți revolu
ționari și ideea de republică. Tre
buie subliniat că revoluționarii ro
mâni preconizau republica democra
tică, ca formă de stat capabilă să a- 
sigure suveranitatea poporului. Atît 
guvernul provizoriu din Tara Româ
nească, din vara lui 1848, cît și Co
mitetul național român din Transil
vania au avut, în ciuda unor ezitări 
și contradicții, caracterul unor gu
verne democratice și republicane. 
In opoziție cu ideea monarhiei di
nastice, instituție care în vremea a- 
ceea reprezenta incă forma de gu
vernămînt dominantă în Europa, în 
programul revoluției din Țara Ro
mânească a fost inscrisă preve
derea despre alegerea domnitorului 
pe timp limitat șl din toate stratu
rile societății. Menținerea numirii 
de domnitor a fost o concesie, pe 
care noua constituție a tării urma 
să o înlăture. In exil, revoluționarii 
au editat gazeta „Republica română", 
care constituia, prin însuși titlul ei, 
o mărturie grăitoare a convingerilor 
republicane ale celor mai mulți 
pașoptiști.

Ideea de republică a găsit o fun
damentare teoretică în scrierile lui 
Cezar Bolliac, Eftimie Murgu, C. A. 
Rosetti, Dimitrie Bolintineanu șl 
mai ales ale lui Nicolae Bălcescu și 
Simion Bărnuțiu. Desigur, concep
țiile lor vădesc anumite limite, ine-

rente stadiului de atunci al dezvol
tării economice și sociale. Aspirînd 
la republică, ei nu puteau depăși 
viziunea unei republici democratice 
de tip burghez. Dar în acea epocă 
burghezia se afla în plină ascen
siune, lupta el împotriva aristocra
ției feudale și a puterii absolute a- 
vea un caracter progresist. întrunind 
sprijinul maselor largi populare. 
Aceasta se reflectă și în scrierile re
voluționarilor pașoptiști. Este re-

(Continuare în pag. a Xl-a)

Joi seara, formațiile laureate și 
premiate la finala celui de-al VIII- 
îea Concurs al artiștilor amatori de 
la orașe și sate au prezentat în Sala 
Palatului Republicii un spectacol 
festiv consacrat celei de-a XX-a a- 
niversări a proclamării Republicii.

La spectacolul festiv au asistat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu so
ția, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, cu soția, Alexandru Dră- 
ghici, cu soția, Paul Niculescu-Mi- 
zil, cu soția, Ilie Verdeț, cu soția, 
Florian Dănălache, cu soția, 
Constantin Drăgan, cu soția, 
Janos Fazekaș, cu soția, Leonte 
Răutu, cu soția, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului. Conducătorii de partid 
și de stat au fost întîmpinați de a- 
sistență cu puternice aplauze.

In sală se aflau numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene, conducă
tori ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, personalități ale 
vieții științifice și cultural-artistice.

De-a lungul a doi ani, în aceas
tă mare întrecere a artiștilor ama
tori, formații alcătuite din munci
tori, țărani și intelectuali, oameni 
îndrăgostiți de artă, s-au pregătit 
și au prezentat — după orele lor 
de muncă din fabrici și instituții, 
pe șantiere sau ogoare — zeci de 
mii de spectacole pe scenele clu
burilor sindicale, caselor de cultură 
sau căminelor culturale. In faza fi
nală a concursului, începută în pri
mele zile ale acestui an, peste 
25 000 de formații muzicale, core-

grafice șl brigăzi artistice, circa 
32 000 de soliști, în total mai mult 
de 500 000 de interpreți, s-au în
trecut pentru cîștigarea titlului de 
laureat al celui de-al VIII-lea Con
curs al artiștilor amatori.

La spectacolul festiv, pe marea 
scenă a Sălii Palatului, cel pește 
2 000 de artiști amatori selecțio
nați în faza finală a concursului 
au țesut în cîntec, în vers și joc 
imagini de o rară frumusețe. For
mații artistice și soliști au inter
pretat tradiții și obiceiuri popu
lare, melodii și dansuri românești, 
maghiare și germane, o adevărată 
chintesență a ceea ce e6te mai 
frumos în folclorul țării noastre. 
Sub marea cupolă a Sălii Palatu
lui au răsunat cîntece închinate 
patriei și partidului, muncii avîn- 
tate pentru edificarea socialistă a 
României. De mult succes s-au 
bucurat și selecțiunile din progra
mele celor mai bune brigăzi artisti
ce, formațiile corale de muzică de 
cameră, piesele coregrafice, ariile 
de operă și melodiile de muzică 
ușoară interpretate de artiști ama
tori de la cluburi sindicale, case 
de cultură și cămine culturale.

Ca omagiu adus partidului, celei 
de-a XX-a aniversări a Republicii, 
formații corale reunite au încheiat 
programul spectacolului cu cîntece- 
le „Republică, măreață vatră**, 
„Tricolorul" și „Glorios partid".

întreaga asistență a răsplătit cu 
vii și îndelungi aplauze măiestria 
artiștilor amatori.

Interpreților le-au fost oferite 
flori din partea conducerii de 
partid și de stat.

Spectacolul a fost transmis de 
posturile noastre de televiziune.

(Agerpres)

AL ARTEI
POPULARE

în vîrtejul dansului (aspect din timpul spectacolului) Foto : M. Andreescu

Se spune că melodia populară 
este expresia cea mai nemijlo
cită a sufletului națiunii, floats 
aleasă a spiritului ei, cu rădă
cini în străvechimea istoriei, îm
bobocind și înflorind o dată cu 
vara fiecărei generații.

Se spune că ritmul și jocul 
popular sînt expresia cea mai 
pregnantă a vitalității și tinere
ții noastre, dînd glas unui su
flet de vijelie și arșiță, unei ro- 
busteți de pădure, unei minării 
de piscuri de munte. Cîntecul 
românesc te face să-l îngîni, 
dansul te smulge cu forța lui 
magnetică și te alătură horei. 
Bogăția de tradiții și obiceiuri 
face parte din zestrea inaliena
bilă a poporului, este un certifi
cat de preț al vieții sale spiri
tuale.

— Unde ne putem tntîlni cu 
prospețimea autentică a cîntecu- 
lui popular românesc 7 întreba 
recent un tînăr compozitor 
străin, după ce aplaudase un 
ansamblu românesc tn turneu 
peste hotare.

— Pretutindeni tn România, i 
s-a răspuns. Cîntecul nostru nu 
e înmormîntat în arhive de fol
clor, el trăiește azi o nouă tine
rețe, el este hrană spirituală 
pentru milioane și milioane de 
oameni...

Ne-am retntîlnit cu tinerețea 
ctntecului și a dansului nostru 
popular, cu frumusețea și origi
nalitatea datinilor noastre, cu 
prilejul celui de-al VIII-lea 
Concurs al artiștilor amatori de 
la orașe și sate, manifestare de 
o deosebită amploare, devenită 
tradițională tn anii Republicii.

Urmărind etapă cu etapă a- 
eest concurs, care a cuprins tn 
ediția din acest an peste 500 000 
artiști amatori, încrucișîndu-ne 
drumul pe multe din meleagu
rile tării cu drumul cîntecului 
și dansului, ne putem îngădui 
să aliniem cîteva impresii, 
acum, cu prilejul decernării 
laurilor.

Cine sînt acești artiști ama
tori, tn număr de peste 500 000, 
de fapt cu mult mai mulți, dacă 
ti socotim și pe aceia care n-au 
tnfrînt încă deplin timiditatea 
debutului ? Ei sînt. în zilele o- 
bișnuite ale săptămînii, munci
tori din uzine și fabrici, de pe 
șantiere sau mine, țărani coo
peratori sau intelectuali al sa
telor, funcționari, oameni de 
toate vîrstele și profesiile care 
au înțeles să închine artei cea-

Paul ANGHEL

(Continuare in pag. a IV-a)

Au îndeplinit

PLANUL ANUAL
• Ministerul Industriei Construcțiilor

In ziua de 21 decembrie a fost realizat planul producției globale pe 
ansamblul Ministerului Industriei Construcțiilor.

După calculele Direcției plan-economic pe ansamblul ministerului se 
va realiza in plus, pînă la sfirșitul anului, o producție globală in va
loare de 115 milioane lei. Productivitatea muncii va crește față de pre
vederi cu 1,4 la sută, iar beneficiile peste plan în sectorul Industrial se 
vor ridica la 25 milioane Iei. Vor fi realizate suplimentar 250 000 metri 
patrați plăci din azbociment, 60 km tuburi din azbociment, aproape 3 
milioane metri patrați materiale izolatoare, 1 300 000 m.p. geamuri, 
aproximativ 300 tone articole sanitare din porțelan etc.

La aceeași dată a raportat îndeplinirea planului anual de producție 
șl Direcția generală de construcții montaj a ministerului.

(Agerpres)

Vizita in Italia a președintelui 
Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România
La invitația președintelui Consi

liului de Miniștri al Republicii Ita
liene, Aldo Moro, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, 
va face o vizită oficială în Italia,

în a doua Jumătate a lunii ia
nuarie 1968.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe ai României vor 
vizita, de asemenea, unele centra 
industriale și culturale din Italia.

(Continuare în pag. a IlI-a)

MIGRĂRILE
PROFESIONALE
Contribuția fiecărui ins 

în parte la efortul colectiv 
se înscrie, întotdeauna, 
între anumite coordonate, 
care delimitează „graficul" 
mișcării lui în spațiu șl 
timp, progresul sau regre
sul, statornicia sau oscila
ția sa pe „axul" profesiunii. 
Concret, coordonatele de 
care vorbim alcătuiesc 
ceea ce se cheamă, prin- 
tr-un termen foarte cunos
cut, locul de muncă. O no
țiune extrem de bogată în 
conținut, care include în 
sine, într-o inextricabilă 
sinteză, datele poziției psi- 
ho-sociale, profesionale șl 
morale ale individului.

Locul de muncă repre
zintă o structură de nive
luri multietajată, începînd 
cu regiunea și localitatea în 
raza cărora sînt situate 

' stituțla sau unitatea 
producție și terminînd 
echipa sau brigada 
muncă în care își desfă
șoară omul nemijlocit acti
vitatea. El nu exprimă, 
deci, doar o oarecare pozi-

in- 
de 
cu 
de

Lector univ. dr. Pantelimon GOLU

tle în spațiu — a mesei de 
scris sau a uneltei pe care 
o deservește cineva — ci 
un ansamblu de condiții 
materiale și umane, profe
sionale și culturale care își 
suprapun, concentric, in
fluentele asupra individu
lui și care, concomitent, 
beneficiază de pe urma a- 
portului acestuia la „re
producerea" si menținerea 
lor. în măsura în care lo
cul de muncă ti determină 
și-1 exprimă pe om, în a- 
ceeași măsură omul deter
mină și exprimă locul de 
muncă. Cei doi termeni 
sînt complementari si se 
definesc unul prin altul.

Dată fiind relația de in
terdependență legică din
tre om și locul său de 
muncă, orice ameliorare și 
orice perturbare care s-ar

deproduce în sistemul 
muncă din cei doi factori 
se reflectă și se resimte în 
sistemul celuilalt. Astfel, 
sentimentul aderenței sala
riatului la locul său de 
muncă și conștiința lui de 
parte integrantă a unui co
lectiv influențează puternic 
nu numai asupra randa
mentului muncii si a rela
țiilor interpersonale din 
colectivul dat (brigadă, e- 
chipă etc.), ci și asupra 
randamentului și a mora
lului muncii pe ansamblul 
întreprinderii, după cum 
atmosfera de la locul de 
muncă, nivelul aspirațiilor 
și al performantelor colec
tive își pun amprenta asu
pra atitudinii fiecăruia fată 
de muncă și fată de cei
lalți. Și într-un caz și-n 
altul, în funcție de modul

în care se raportează omul 
la locul său de muncă și 
locul de muncă fată de 
om, putem avea de-a face 
cu tensiuni, conflicte, insa
tisfacții sau, dimpotrivă, cu 
fenomenul de satisfacție și 
armonie, cu o întinsă gamă 
de factori de „microcli
mat", care nu-s lipsiți, în 
ultimă instanță, de conse
cințe economice.

în anchetele efectuate de 
noi, la una din întrebările 
care vizau enumerarea fac
torilor de care depind pre
cizia și eficienta muncii și, 
în consecință, succesul pro
ducției, multi interlocutori, 
începînd cu membrii echi
pelor de muncă și 
nînd cu diferitii 
factori" din 
(maiștri, șefi de 
de servicii etc.) 
printre altele, 
aspecte care se 
direct sau indirect, noțiunii

termi- 
„oameni- 

întreprindere 
secție, șefi 
au indicat, 
o serie de 

atașează,

(Continuare 
în pag. a V-a)
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DE VÎNZARE ÎN LIBRARII, 
CHIOȘCURILE DE DIFU
ZARE A PRESEI Șl DE

BITELE O.C.L.

La încheierea 
sesiunii O.N.U.

S-a încheiat prima 
parte a lucrărilor celei 
de-a XXII-a sesiuni a 
Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor 
Unite. In cele trei luni 
de intensă activitate, 
din totalul de 99 de 
puncte înscrise pe ordi
nea de zi, 96 au fost 
dezbătute și epuizate, 
în multe probleme în
semnate pentru pace 
și progres ajungîn- 
du-se la soluții con
structive, substanțiale. 
Aceste rezultate au 
fost posibile datorită 
faptului că, într-o mă
sură mult mai mare 
decît sesiunile prece
dente, actuala sesiune 
s-a caracterizat prin- 
tr-o atmosferă de lucru 
și cooperare, printr-o 
tendință mai eviden
tă de a se căuta so
luții pe bază de con- 
lultări. Așa cum releva 
președintele Adunării 
Generale în cuvîntarea 
de închidere, desfășu
rarea lucrărilor sesi
unii „oferă o mărturie 
in plus că discuțiile 
duse cu răbdare și 
perseverență, într-un 
spirit constructiv, res
ponsabil, constituie ca
lea cea mai sigură de 
abordare eficientă a 
problemelor păcii șl 
securității omenirii, de 
promovare și încu
rajare a apropierii și 
înțelegerii în raportu
rile dintre state**.

După cum se știe, se
siunea a debutat prin- 
tr-un consens general 
în ce privește alegerea 
în funcția de președin
te al Adunării Gene

rale a ministrului afa
cerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mă
nescu. Faptul că pentru 
prima oară în analele 
O.N.U. această înaltă 
magistratură a fost a- 
tribuită reprezentantu
lui unei țări socialiste 
a vădit recunoașterea 
tot mai largă a influen
tei socialismului în lu
mea contemporană, a lo
cului pe care îl ocupă 
în viața internațională 
țările socialiste, se da- 
torește procesului pozi
tiv al îmbunătățirii re
lațiilor între țări cu o- 
rînduirl sociale diferite. 
Acest eveniment a con
stituit. totodată, expre
sia unei înalte aprecieri 
acordate politicii exter
ne a României socialis
te. activității sale inten
se în apărarea păcii, 
în sprijinirea cauzelor 
drepte ale popoarelor, 
în promovarea unor re
lații de cooperare cu 
toate țările, pe baza 
principiilor independen
ței și suveranității, ega
lității în drepturi, nea
mestecului în treburile 
interne.

Sesiunea a reflectat 
participarea tot mai in
tensă a tuturor țărilor 
la soluționarea proble
melor ce frămîntă ome
nirea, relevînd în mod 
deosebit posibilitatea De 
care o au țările mici și 
mijlocii de a juca un 
rol tot mai important în 
promovarea justiției .și 
dreptului international, 
a unei atmosfere de în
țelegere și cooperare. 
Dezbaterea politică 
nerală, în cursul căreia

au luat cuvîntul repre
zentanții a 109 state, a 
prilejuit o expunere 
amplă a punctelor de 
vedere în principalele 
probleme ale actualită
ții internaționale, per
mitted să se degaje in
teresul real al majori
tății delegațiilor față 
de un curs pozitiv al 
evenimentelor, năzuin
ța de a se ajunge la ho- 
tărîri constructive în 
direcția consolidării pă
cii. Dezbaterile au dez
văluit sentimentul ge
neral de neliniște față 
de situațiile care pun în 
pericol pacea și pro
gresul comunității in
ternaționale, dorința ca 
ele să fie reglementata 
cît mai curînd posibil. 
Deși O.N.U. nu are ca
litatea de a dezbate 
problema vietnameză, 
reprezentanții a nu
meroase state, în cuvîn- 
tările de politică ge
nerală, au condamnat 
agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, relevînd că ea 
are repercusiuni nefa
vorabile asupra ansam
blului situației Interna
tionale. însuși acest 
fapt denotă cît de 
adîncl sînt neliniștea și 
preocuparea opiniei pu
blice, a popoarelor în 
legătură cu politica a- 
moricnnă în Asia de 
sud-est, care comportă 
riscuri serioase pentru 
p?eP3 mondială. Mani- 
festindu-și deplina so
lidaritate cu cauza

Ion FINTÎNARU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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PERFECȚIONĂRI aduse Reinnoiți-vă
abonamentele

La Ploiești,
sistemului de examinare la revista istoria

a conducătorilor auto mm m m IC

organ teoretic și politic
se repeta

Mulți viitori automobi- 
llști, atît din rindul acelora 
care urmează să se prezin
te In curind la examenul 
pentru primirea permisu
lui de conducere, cît și din 
rîndul acelora care abia în
cep pregătirea se interesea
ză de unele amănunte cu 
privire la modul de desfă
șurare a acestor examene. 
Despre modificările surve
nite, cît și despre cele care 
se preconizează ne-a vor
bit tov. colonel Haralambio 
Vlăsceanu.

— Faptul că la puțin 
timp după primirea permi
sului tnulți dintre proaspeții 
conducători auto comit gre
șeli inadmisibile, grave a- 
bateri de la prevederile le
gale ce reglementează si
guranța circulației, unele 
urmate de accidente solda
te cu pierderi de vieți, in
validități șl distrugeri de 
bunuri, ne-a pus serios pe 
gîndurl. Potrivit datelor pe 
care le deținem, aproape 
flecare al zecelea accident 
este provocat de un proas
păt conducător auto, al că
rui stagiu la volan se nu
mără în zile sau luni. Unii 
au provocat accidente chiar 
în ziua cînd au primit per
misul. Principala cauză, 
după părerea noastră, este 
nivelul insuficient de pre
gătire cu care atît amatorii 
cit și profesioniștii termină 
școlile de conducători auto.

S-a constatat că multi 
din acești conducători nu 
știu să efectueze corect de
pășirile, să acorde priorită
țile de trecere, să foloseas
că semnalizările pe timp de 
zi șl de noapte. în plus, 
predarea cunoștințelor pri
vind regulile de circulație 
în școlile de șoferi amatori 
și profesioniști se face ne
aprofundat, nelegat de apli
cabilitatea lor practică. Ca 
atare, se Impun măsuri 
pentru perfecționarea sis
temului de învățămînt și a 
celui de examinare, așeza
rea lor pe baze științifice. 
Miliția a trecut la elabo
rarea unui sistem de exa
minare îmbunătățit, pe care 
l-a și aplicat în parte. A- 
ceastă măsură este necesa
ră deoarece modalitățile de 
examinare de pînă acum nu 
permiteau o verificare si
gură a cunoștințelor. Une
ori au acționat, poate, șl 
factori subiectivi, superfi
cialitatea sau desfășurarea 
examenelor pe trasee care 
nu puneau la încercare pri
ceperea de conducător. Ci
tez rezultatele unei expe
rimentări făcute de noi cu 
cîteva luni în urmă. Un 
număr de 100 de candidați 
la examenul pentru permi
sul de conducere a fost su
pus unei verificări supli
mentare a cunoștințelor, pe 
bază de chestionare. Apro
ximativ o treime din candi
dați au răspuns corect doar 
la mal puțin de jumătate 
din numărul întrebărilor. 
Ținînd seama de faptul că 
întrebările chestionarelor 
au în vedere soluționarea 
unor situații concrete de 
circulație. în conformitate

Convorbire cu
colonel Haralambie VLĂSCEANU

șeful Direcției circulației din Direcția Generală a Miliției

cu prevederile legale, necu
noașterea lor, de-a dreptul 
periculoasă, a scos în evi
dență tocmai superficialita
tea, șubrezenia cunoștințe
lor celor în cauză, care re
prezintă un handicap se
rios în rezolvarea proble
melor complicate ridicate 
de circulația în orașele a- 
glomerate, pe șosele. Pe 
baza vechiului sistem de 
examinare, cu întrebări a- 
vînd un caracter mai ge
neral, care nu presupun 
altceva decît un efort de 
memorare, toți acești can
didați au trecut examenul 
și, firește, au primit permi
sul de conducere. Din ex
perimentarea amintită s-au 
desprins și alte concluzii. 
Este vorba de diferența 
dintre nivelul de pregătire 
a candidaților de la școală 
la școală. Pe de altă parte, 
din observațiile noastre re
iese că pregătirea în școli 
toamna și iarna, cînd con
dițiile de circulație sînt 
mai dificile, dă rezultate 
mai bune. Ce concluzie se 
desprinde ; necesitatea a- 
menajărli unui motodrom 
cu posibilitatea reproduce
rii diferitelor elemente de 
dificultate — umezeală, 
mîzgă (sau polei), pante 
grele, curbe, locuri de ga
rare și întoarcere etc.

— Care sînt cerințe
le noi ce se pun acum 
la examen in cadrul 
probei practice ? Ce 
modificări s-au intro
dus și ce implicații au 
ele ?

— La proba practică, a 
fost mărit timpul înăuntrul 
căruia comisiile verifică 
cunoștințele candidatului șl 
introdusă obligativitatea u- 
nor manevre : parcarea în- 

(sau 
avînd 
ce nu 
lungi-

tre două vehicule 
rînduri de jaloane) 
între ele o distanță 
depășește de 1,5 ori 
mea vehiculului pe care se 
dă examenul, întoarcerea 
într-o stradă suficient de 
largă pentru executarea a- 
cesteî manevre, intrarea în 
spații limitate ce depășesc 
cu 80 cm lățimea vehiculu
lui (garare). De asemenea, 
candidați! vor parcurge un 
traseu dinainte indicat, cu- 
prinzînd elemente variate 
ale circulației — aglome
rație, mai multe benzi, mo
dificări de sens, stopuri, 
pante etc. — examinatorul 
urmărind modul cum acțio
nează, promptitudinea ma
nevrelor obligatorii, res
pectarea prevederilor lega
le. Examinarea profesioniș
tilor se va face pe autoca
mioane încărcate la capaci
tatea maximă autorizată, în 
condiții cît mai apropiate 
celor de

— De

și executare a manevrei a- 
mintite mai sus depinde în 
mare măsură siguranța cir
culației. Aseasta obligă șco
lile să-și revizuiască atitu
dinea față de predarea 
practicii de conducere* în 
cadrul căreia o bună parte 
a timpului se irosește cu 
întîrzieri, opriri inutile, 
plimbări pe drum drept. 
Or, parcările, garărlle, în
toarcerile, depășirile, opri
rile și pornirile în pantă — 
ca să citez doar acele ele
mente care comportă cele 
mai frecvente greșeli — nu 
se pot învăța din broșuri și 
manuale. Se cere un rodaj 
asiduu al reflexelor, un an
trenament susținut. Neres- 
pectarea programei de exe
cutare a diferitelor mane
vre și lipsa de control asu
pra desfășurării orelor de 
practică lasă goluri serioa
se în pregătirea candidați- 
lor. De aceea, ar fi nece
sar ca toți elevii școlilor 
de șoferi să cunoască dina
inte partea de programă în
chinată fiecărei ore, tocmai 
pentru a putea insista asu
pra bunei desfășurări a 
pregătirii practice.

— Cum se va desfă
șura examenul privind 
cunoașterea regulilor 
de circulație ?

— Pentru verificarea cu
noașterii regulilor de cir
culație se folosesc chestio
nare conținînd 27 de între
bări, unele însoțite de 
imagini și indicatoare ast
fel concepute încît candi
datul să fie pus să rezolve 
diferite situații ce se ivesc 
în circulația rutieră. Fie
care întrebare este însoțită 
de trei-patru răspunsuri, 
iar fiecare răspuns este tn 
așa fel construit încît, în a- 
parență, ar putea fi cel 
bun. De fapt, numai unul 
este exact și indicarea lui 
este obligația ce revine 
candidatului. Vor fl decla
rați admiși la această pro
bă cei care vor indica 
puțin 23 de răspunsuri co
recte'. ‘ w

garea lui de cerințele prac
tice exclude orice posibili
tate de apreciere eronată, 
exagerare sau îngăduință. 
Examenul fiind scris, exa
minarea unui grup întreg 
de zeci de candidați durea
ză acum aproximativ atît 
cît dura înainte verificarea 
cunoștințelor unei singure 
persoane. Sperăm că noua 
modalitate de examinare, 
spiritul obiectiv de apre
ciere vor duce la dispariția 
acelei categorii de candi
dați care, deși se prezentau 
slab pregătiți, invocau ar
gumentul... seriozității. Am 
auzit spunindu-ni-se nu o 
dată : „Vă rog să mă cre
deți, sint un om serios* sau 
„pe cuvînt de onoare că 
am știut și sigur am să mă 
perfecționez după primirea 
permisului", sau „știu să 
conduc, a fost doar o scă
pare" — și altele asemănă
toare. Să fie limpede : nu
mai stăpinirea volanului și 
ounoașterea aprofundată a 
regulilor de circulație dau 
dreptul la obținerea permi
sului de conducere a unui 
autovehicul. De aceea, pa
ralel cu măsurile amintite, 
examinarea pe bază de 
chestionare va fi introdusă 
in toată țara in cursul lunii 
ianuarie. în vederea per
fecționării procesului de 
învățămînt în școlile de șo
feri, s-au trimis Direcției 
de învățămînt din Ministe
rul Transporturilor unele 
propuneri privind actuali
zarea programei analitice. 
Printre altele, am propus 
efectuarea a 35 de ore de 
conducere și adaptarea la 
cerințele noi a instruirii la 
celelalte materii. Modifică
rile preconizate, avînd la 
bază studierea amănunțită 
a experienței de la noi, ca 
și a celei din alte țări sînt 
impuse de continua intensi
ficare a circulației, care 
presupune o tnaltă califi
care a conducătorilor auto, 
de grija statului nostru 
față de viata și avutul ce
tățenilor.

Convorbire realizată de 
A. PLAIEȘU

al Comitetului Central
al Partidului

Comunist Român
„Lupta de clasă" publică arti

cole teoretice privind politica 
științifică a partidului, propa
ganda marxist-leninistă, mate
rialismul dialectic și istoric, e- 
conomia politică și construcția 
economică. în revistă apar ma
teriale din experiența organizați
ilor de partid, de stat și econo
mice, lecții și consultații în aju
torul lectorilor și propagandiș
tilor, al celor ce studiază în în- 
vățămîntul de partid, al lucrăto
rilor din domeniul științelor so
ciale, al studenților. în „Lupta 
de clasă" se publică studii pri
vind creația artistică, literară, 
științifică, recenzii ale lucrări
lor din domeniul științelor so
ciale șl al literaturii. în pagini
le revistei se publică articole 
privind mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, 
sistemul socialist mondial, an
samblul relațiilor internaționale. 
Abonamentele se fac la oficiile 
poștale, prin factorii poștali și 
difuzorii voluntari din întreprin
deri, instituții și de la sate. Pre
țul unul abonament anual — 
38 de lei.

lași. Noul complex comercial, tn 
construcție, din dealul Copou

Foto : Gh. Vfnțilă

După un an, din nou la secțiunea 
gospodăriei comunale a Sfatului 
popular regional Ploiești. Și discu
tăm despre aceeași problemă ca și 
anul trecut : cum s-au folosit fondu
rile alocate pentru acțiunile gospo- 
dărești-edilitare. Șeful secțiunii, ing. 
Alfred Ungvary, ne pune în temă : 
„Din cele aproape 65 de milioane 
lei, prevăzute pentru anul 1967, nu 
s-au cheltuit în nouă luni de zile de
cît 41 904 000 lei". înseamnă că la 
sfîrșitul anului vor rămîne nechel
tuite multe milioane. Acesta nu este 
un lucru bun, deoarece o serie de 
lucrări de mare utilitate pentru ora
șele regiunii nu vor fi realizate. Așa, 
de pildă, puține speranțe mai sînt ca 
să se îndeplinească pînă la sfîrșitul 
anului — așa cum 
planul la lucrările 
orașele Buzău și 
12 400 000 lei), de 
alimentare cu apă 
la Mizil-Urlați, 
extinderi de rețe
le, pavări și mo
dernizări de
străzi, construirea 
șoselei turistice 
Sinaia — Cota 
1400.

Revizorul Dan Pîslaru, de la Di
recția regională de revizie și control, 
ne atrăgea atenția asupra altor con
secințe ale rămînerii în urmă a lu
crărilor : „Să vedeți că în ultima 
lună încep să se efectueze în grabă 
diferite lucrări, numai și numai ca 
pe „global" să se realizeze planul de 
investiții. Cu toate aceste „manevre", 
sfatul popular nu va putea să ra
porteze cheltuirea tuturor sumelor 
prevăzute pentru lucrările edilitar- 
gospodărești". De ce ? Inginerul șef 
al T.R.C. Ploiești, Nicolae Dumitriu, 
ne spunea cu multă sinceritate : 
„Mare lucru nu mai putem să reali
zăm. De pildă, la obiectivul alimen
tarea cu apă Mizil-Urlați, ce se în
scrie în planul acestui an cu 2 mi
lioane lei, în 10 luni de zile s-au 
executat lucrări în valoare de numai 
11 000 lei. Cauza ? D.S.A.P.C. Ploiești 
nu s-a grăbit cu elaborarea docu
mentației și nu e tras la răspundere. 
Pot fi înghițite în cîteva zile sau 
săptămîni 2 milioane de lei... ?“

Dar „înghițirea" banilor nu 
seamnă rezolvarea problemei, 
doar o „tehnică" de raportare 
rică a execuției unor investiții. Lu
crările nominalizate cu termene în 
trimestrele III și IV ca, de pildă, 6 
km de canalizare 
derea de surse și

gospodăriei comunale

este prevăzut — 
de canalizare în 
Ploiești (valoare

Tîrgoviște, canalizarea cartierului 
„Frăția", chiar și după aprecie
rea constructorului nu vor pu
tea fi gata recepționate și date 
în exploatare. înseamnă că din nou, 
ca și anul trecut, locuitorii orașelor 
ploieștene vor avea ocazia să cons
tate, cu justificată nemulțumire, că 
istoria se repetă ; din nou deputății, 
președintele și vicepreședinții sfatu
lui popular regional, și nu numai ei, 
își vor face autocritica. „Dar de ce 
nu s-a făcut ?“, vor întreba cetățenii. 
Și atunci se va arunca vina pe con
structor, pe D.S.A.P.C., pe lipsa de 
materiale etc. Așa ni s-a întîmplat 
și nouă cînd am întrebat: pe cine să 
criticăm pentru rămînerea în urmă 
a lucrărilor de investiții edilitar- 
gospodărești ? Ing. Ungvary (secțiu
nea gospodărie comunală) este 
părere că Trustul

Nouț, «alarlațllor navetiști do 
la uzina mecanică Sadu, trans
portul pe calea ferată no 
răpește zilnic din timpul li
ber aproximativ patru ore. A- 
ceasta, deși de Ia Tîrgu Jiu, unde 
locuim, pînă la Sadu, unde lu
crăm, sint doar 20 de kilometri. 
Trenul-cursă ce ne este pus la 
dispoziție nu circulă cu regula
ritate și, pe deasupra, de cele 
mai multe ori, este supraaglo
merat, astfel că, din cauza con
dițiilor de călătorit incalificabi
le, ajungem la ora 7 la serviciu 
gata obosiți, și cu nervii „pa
chet". Noi am propus o soluție 
echitabilă pentru îmbunătățirea 
situației: punerea in circulație a 
cîtorva autobuze D.R.T.A., care 
ar descongestiona într-o măsură 
trenul-cursă. Dar, deși șoseaua 
Tg. Jiu — Sadu e în perfectă 
stare, tovarășii de la D.R.T.A. — 
Oltenia au aruncat la coș pro
punerea noastră. Consider că, 
este necesară intervenția minis
terelor de resort — Ministerul 
Căilor Ferate și Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene.

Ing. Traian NAVOLAN 
Uzina mecanică Sadu 
raionul Gorj

LA UN DE LA
PUBLICAREA ARTICOLULUI

da 
regional de con
strucții (T.R.C.) ar 
trebui făcut praf. 
El doar constru
iește. De aceeași 
părere este și șe
ful serviciului 
plan, care într-o 
amplă informare 
— motivare a în
târzierilor despre 

mai sus, nu găsește

Sint căsătorită cu Rădulescu 
Stan care a plecat mai de mult 
de acasă, lăsîndu-mă cu doi co
pii mici. Am obținut pînă acum 
două hotărîri judecătorești in 
care e stabilită pensia de intre-

în-
Este 

valo-

la Ploiești, extin- 
retele de apă

• reclamatii 
•sesizări
• răspunsuri

care am amintit ___
că secțiunea gospodărie comunală, in
ginerii, funcționarii, economiștii ei ar 
avea vreo vină cît de mică. Numai 
că din cauza unor funcționari și teh
nicieni. mai puțin competenți, sau 
mai puțin conștiincioși, o serie de 
utilaje pentru stația de epurare (lu
crare în cadrul canalizării Buzău) nu 
s-au comandat la timp și nu s-au 
pus la dispoziție în termen construc
torului pentru montaj. Constructorul
— în mare parte are dreptate — 
reclamă la rîndul său pe proiectanți, 
care predau proiecte incomplete, gre
șite, cu întârziere, ceea ce pricinu- 
iește multe necazuri și prelungiri în 
execuție. Un lucru este curios : toate 
aceste întreprinderi, secții, unități, 
instituții depind de același organ : 
Sfatul popular regional Ploiești. Nu 
știm cum se face că și anul trecut 
cînd ne-am documentat pentru ar
ticolul „Cînd banii sînt cheltuit! pe 
global" (trata aceeași problemă) și 
acum comitetul executiv nu a reușit
— și este regretabil acest lucru — 
să determine creșterea spiritului de 
răspundere în îndeplinirea sarcini
lor, lichidarea situației penibile de ■ 
se arăta cu degetul unul pe celălalt.

L-am întrebat pe secretarul comi
tetului de partid de la Sfatul popu
lar regional Ploiești, Alexandru Bă
nățeană, ce crede el despre faptul că 
istoria se repetă an de an și că sîn
tem nevoiți să constatăm invariabil 
cum banii pentru lucrările edilitar- 
gospodărești nu sînt cheltuiți în în
tregime și multe din obiectivele pla
nificate nu sînt realizate la termen. 
„Sistemul greoi și complicat de plani
ficare. finanțare, urmărire etc cre
ează un climat de lipsă de răspun
dere, comoditate și lipsă de inițiativă. 
Sînt atîtea verigi intermediare — a- 
răta vorbitorul — atîtea semnături 
pe hîrtii și documente, încît oricînd 
poți dovedi că nu ești vinovat de 
nerealizarea unei sarcini sau a alteia. 
Socot că în cazul de față beneficia
rii sînt foarte vinovați. Nu se poate 
merge, după părerea mea. la infinit 
pe ideea că „trece luna, vine leafa", 
iar munca să se facă la întâmplare".

Concluzia este că în viitor se cer 
conjugate toate eforturile pentru 
realizarea obiectivelor edilitar-gos- 
podărești prevăzute în plan, atît de 
mult așteptate de cetățenii din ora
șele regiunii.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii'

exploatare, 
buna cunoaștere

cel

ținere a minorilor, dar, cînd a 
auzit de bani, a dat bir cu fu- 
giții. M-am interesat peste tot de 
el, dar ia-1 de unde nu-i ! Am 
auzit că s-ar afla prin București, 
dar nu-i cunosc nici locul de 
muncă, nici adresa unde stă. Co
piii trebuie hrăniți și îmbră
cat!. Veniturile mele nu-mi a- 
jung. Ce folos de sentințele tri
bunalului, dacă stau de atita 
timp și mă uit la ele? Cu auto
ritatea cu care e investit, tribu
nalul ar trebui să ceară orga
nelor competente să-l caute pe 
fugar și să-l cheme la ordine. 
Lucru pe care-l cer cu insis
tență.
Maria RADULESCU
comuna Aluniș, raionul Slatina

— In concluzie, 
ați avea de spus 
privire la modul in 
care vor luera comi
siile pentru a se evita 
interpretările eronate, 
exagerările, îngăduința 
și ce măsuri preconi
zați pentru îmbunătă
țirea activității școli
lor de conducători 
auto ?

— Prin mărirea timpu
lui de examinare și intro
ducerea unor elemente su
plimentare de verificare 
mai aprofundată a cunoș
tințelor credem că se re
duc, în mare măsură, ma
nifestările de subiectivism. 
Cît privește examenul la 
regulile de circulație, le-

SȘ&șțg: ’ 1^1
.. 15»

La Dornești, raionul Rădăuți, 
sint două unități de stat — 
moara „8 Mai" și baza de re
cepție a cerealelor. Pentru ne
voile de transport pe calea fe
rată, moara dispune de o linie 
proprie de garaj, care deservește 
și baza de recepție. Dar actuala 
linie nu poate face fată necesi
tăților de transport ale celor 
două unități; din această cauză, 
se plătesc către C.F.R. locații de 
zeci de mii de lei. S-a propus 
prelungirea și dublarea liniei de 
garaj, măsură care ar Înlătura 
complet neajunsurile actuale. 
Dar conducerea morii, pe al că
rui teren ar urma să fie con
tinuată linia, nu vrea să dea 
aprobare. Oare nu-și dă seama 
că această atitudine a sa, izvo- 
rită dintr-o ambiție de neînțeles, 
prejudiciază interesele statului ?

Ing. Adrian CLOPOTARU 
director adjunct I.R.V.P.A. 
Suceava

(Urinare din pag. I) 

marcabll însă și impresionează carac
terul avansat al unor idei privind o 
seamă de aspecte fundamentale ale 
activității statului șl vieții de stat.

Ca an element esențial se desprinde 
din scrierile unor ideologi pașoptiști 
ideea că menirea republicii, ra
țiunea ei de a fi o constituie asi
gurarea deplinei suveranități a po
porului, a dreptului său sacru de a 
fi stăpin pe el însuși și de a dis
pune liber de soarta sa. In acest sens, 
marele democrat revoluționar Ni
colae Bălcescu sublinia că„Republica 
este un stat în care oamenii adunați 
îngrijesc singuri de soarta lor. fără 
a-și pune stăpîni pe cap, avînd in 
lucrarea lor drept regulă dreptatea 
si drept țintă frăția". „Zic republică 
democrată — remarcă gînditorul — 
ca să arăt că puterea statului și drep
turile lui trebuie să fie în mina în
tregului popor si a o deosebi de re
publica aristocratică".

Și mai departe : „Intr-o republică, 
poporul nu ascultă decît slujbașii 
aleși de dînsul chiar, cu treabă ho- 
tărită si pe vreme hotărîtă. Acești 
slujbași sînt deopotrivă cu ceilalți 
oameni. Ei poruncesc în numele 
poporului si sînt datori a lucra 
numai pentru dînsul. ascultînd legea 
făcută de dînșii, supunîndu-se la pri
vegherea necurmată a cetățenilor și 
stînd totdeauna gata de a da~ înapoi 
slujba cu care au fost însărcinați, 
cînd s-a sfîrșit vremea pentru care 
au primit-o".

Dezvoltând aceeași idee, a relației 
dintre republică și suveranitatea 
poporului, Simion Bărnuțiu ară
ta că prin ea însăși, republica 
este mai bună decît monarhia, în- 
trucît cea din urmă investește cu 
puterea politică o singură persoană, 
în toată întinderea acesteia — arăta 
el referindu-se la republică — 
trebuie „să domine și să guver
neze numai dereptul și dereptatea, 
pentru ca națiunea română să poată 
viețui în etern liberă și nedepen
dentă supt scutul acestora, să-și 
poată esplica (dezvolta — n.a.) și 
apăra viața fizică și spirituală și a 
se bucura de una pace și prosperi
tate comune".

„Maiestatea poporului român e 
însăși potestatea supremă, ceea ce i 
se cuvine lui și numai lui în toată 
întinderea teritoriului lui, a indivizi
lor săi, a scopurilor și a negoțiilor 
sale naționale". în același timp gîn
ditorul transilvănean sublinia că. în 
lumina principiului naționalității, re
publica română este datoare „de a 
tracta si minoritățile ca membri ai 
corpului națiunale"...

După cum se știe, trăinicia și vi
talitatea oricărei organizări statale 

depind în măsură hotărîtoare de gra
dul de participare a maselor la via
ța politică, la conducerea și rezol
varea treburilor obștești. Tocmai în 
aceasta își găsește materializare 
principiul fundamental al democra
tismului, potrivit căruia puterea ema
nă de la popor și trebuie să se "exer
cite de către popor, în folosul aces
tuia. Sursa de forță pe care o asi
gură orinduirii de stat participarea 
activă a maselor largi la conducerea 
statului a fost întrevăzută de unii 
ginditori progresiști români care su
bliniau avantajele in acest sens ale 
republicii democratice. „Cetățeanul 
— observa Nicolae Bălcescu — 
este dator către lege mai mult 
decît supunerea sa. El trebuie 
a-i fi sprijin și ajutor". Băl
cescu a respins Ideile ideologilor 
reacționari potrivit cărora poporul

REPUBLICA
nostru ar fi fost „necopt* ca să sa 
conducă. „Adevăr că poporul nostru 
nu e destul de luminat cu învățături 
— le-a răspuns el — dar tocmai pen
tru aceasta era trebuință de instituții 
libere ca să se poată lumina, căci 
sub tiranie nu se pot lumina po
poarele". Iar românii au dat dovezi 
grăitoare că sînt maturi pentru li
bertate ; pilde sublime sînt zilele 
revoluției de la 1848 cînd poporul 
român și-a arătat capacitatea de 
luptă, cînd a dovedit „că poate prea 
bine trăi de sine-și fără stăpin".

Temerea că republica democratică, 
cerută de spiritele înaintate ale vre
mii, ar favoriza lupta politică a ma
selor pentru progres social, a consti
tuit unul din factorii determinant! în 
acțiunea cercurilor reacționare bur- 
ghezo-moșierești care au impus în 
1866 monarhia, prin înscăunarea di
nastiei Hohenzollernilor.

Aceasta n-a putut totuși să înă
bușe aspirațiile poporului spre repu
blică. Curentul republican s-a inten
sificat în întreaga perioadă istorică 
ce a urmat, manifestîndu-se în prin
cipal sub forma criticilor adeseori 
deosebit de ascuțite și vehemente la 
adresa monarhiei și a politicii sale 
potrivnică intereselor maselor mun
citoare.

Ca un fir roșu trece prin aceste 
critici și atacuri ideea încălcării in
tereselor naționale ale României prin 
înscăunarea monarhiei Hohenzoller
nilor, a contradicției dintre aceasta 
și națiune. B. P. Hașdeu scria 

cu privire la afirmațiile unor publi
ciști despre „fericirea" întronată de 
prințul prusac : „Neamul lui Traian 
a trăit și fără Măria Sa Carol". 
Parafrazîndu-1 pe Miron Costin, Haș- 
deu nota : „Om neștiutor rîndului și 
obiceiurilor țării, fără limbă de țară, 
care lucru mai greu nu poate fi, 
cind nu știe domnul limba tării unde 
domnește".

Atacurile la adresa monarhiei s-au 
întețit pe măsura accentuării poli
ticii ei de înfeudare economică si 
politică a tării unor puteri străine. 
Printre articolele de demascare a 
acestei politici se remarcă în mod 
deosebit cele ale publiciștilor Gh. 
Panu, Alexandru Beldiman, Al. Bă- 
dulescu. Ironic, Gh. Panu scria : 
„îndată ce un popor, ținut tn jug 
își recapătă libertatea și este re
cunoscut ca de sine stătător, iute așa 

numitul Concert european ti găsește 
un principe, pe care-l cocoață pe un 
tron nou, abia lustruit, mirosind 
încă a poleială". „Fericită" cu un 
prinț străin a fost și România, spune 
Panu. si se întreabă : „Care este 
rezultatul 7" Răspunsul pe care-l dă 
este de o mare vehemență. Denu- 
mindu-1 pe Carol I „omul periculos" 
și referindu-se concret la Convenția 
cu Austro-Ungaria. el scrie : „Insti
gatorul acestei manopere. omul 
care a impus voința sa străină minis
terului și Camerei, este acea ființă 
care de ani este la noi instrumentul 
străin, este acel personagiu egoist și 
neiubitor de țară, care se numește 
rege și care tn realitate nu este decît 
cind o cătană nemțească, cînd un 
ulan prusian". Și în concluzie : „A 
mai tolera în condițiile actuale in
fluenta nefastă a monarhiei — este 
a voi să vedem țara subjugată și 
politicește și economicește".

La o concluzie asemănătoare, ajunge 
și A. Bădulescu în publicația pe care a 
intitulat-o semnificativ „Republica 
română". Reluînd unele idei ale pa
șoptiștilor cu privire la suveranitatea 
poporului, el scrie : „Capul statului 
trebuie să aibă o existență pendinte 
de națiune. El trebuie a emana 
totdeauna de la tară prin concursul 
națiunii și nimeni într-un stat nu 
poate fi mai presus de voința 
poporului". Introducerea monarhiei 
a înstrăinat suveranitatea națională. 
Aceasta se cerea redobîndită prin 
proclamarea republicii : „Ideea de a 
avea un președinte de republică in 

capul statului, observă publicistul 
citat, ni se impune și prin faptul că 
el fiind român, politica ca va face 
în tară va fi românească... și netă
găduit este că dorul de patrie va 
avea o mai mare înriurire asupra 
unui român decît asupra unui străin".

In critica monarhiei se distinge de 
asemenea dezvăluirea necruțătoare 
a cupidității șl lipsei de scrupule a 
regelui, care se îmbogățea prin je
fuirea poporului. „De la 1866 
și pînă astăzi, am mers din rău 
în mai rău — scria Panu ; de la 1866 
și pînă astăzi, n-a fost afacere, n-a 
fost răscumpărare, n-a fost concesia 
și întreprindere mai însemnată. în 
care glasul public să nu acuze pe 
regele că și-a băgat mîinile pretutin
deni și că le-a scos întotdeauna pline 
de acțiuni și cu aur, pentru el sau 
pentru protejata lui". Poeții AI. I.

Macedonskl. Traian Demetrescu, 
Gheorghe din Moldova etc. au de
mascat de asemenea venalitatea re
gală. iar Al. Vlahută. într-un celebru 
articol „Auri sacra fames" a țintuit 
la stâlpul infamiei această trăsătură 
caracteristică a hohenzollernilor.

★
Odată cu apariția și afirmarea pe 

arena Istoriei a clasei muncitoare, 
forța cea mai înaintată a societății, 
purtătoarea consecventă a idealuri
lor de progres, de eliberare socială 
și națională ale poporului român, în 
Ideologia republicanismului și cri
tica monarhiei au apărut elemente 
calitativ noi. încă de la sfîrșitul vea
cului trecut. socialiștii români au 
abordat problema republicii în lu
mina tezelor marxismului despre 
caracterul de clasă al statului. Ei 
subliniau că în orice societate 
bazată pe clase antagoniste sta
tul, indiferent de forma ce o 

îmbracă, reprezintă întotdeauna in
teresele clasei dominante. „încă din 
vremuri, stăpinirea noroadelor se în
fățișează sub diferite chipuri. Ici cu 
cnutul în mină si voința atotputer
nică a unuia singur, alcătuind monar
hia absolută sau despotismul, dincolo, 
sub masca de păzitor al unor liber
tăți consfințite într-o carte numită 
constitutiune și formînd monarhia 
constituțională, tn sfîrșit în altă 
parte, la adăpostul dogmei suverani
tății poporului, sub nume de repu
blică". Poziția republicană este în
tregită așadar la socialiști prin dez
văluirea esenței republicii burgheze.

înțelegerea limitelor de clasă ale 
republicii burgheze nu însemna însă 
subaprecierea cadrului mai favorabil 
pe care această formă de organizare 
statală o crea luptei forțelor progre
siste. Monarhia a devenit un ana
cronism. forma de stat republicană 
e mai adecvată condițiilor istorice 
moderne — arătau socialiștii. „A in
troduce dar regalitatea în zilele noas
tre acolo unde nu există, cum bună
oară s-a făcut la noi. e a se opune 
curentului, e a nu pricepe spiritul 
timpului", scria în 1855 cotidianul 
socialist „Drepturile omului". Repu
blica va fi forma de stat care se va 
generaliza „înainte de îndeplinirea 
marii revoluții sociale", subliniau 
socialiștii, precizînd că pentru so
cietatea socialistă numai republica 
poate constitui forma de stat adec
vată : „cine zice socialism, nu poate 
să nu înțeleagă și republica".

Această concepție a fost exprimată 
și în primul program al P.S.D.M.R. 
din 1893, care a apreciat repu
blica drept „singura formă posibilă și 
compatibilă cu socialismul".

Gîndirea socialistă a mers și mai 
departe, legind intim idealul repu
blicii de înfăptuirea unor profunde 
transformări sociale, subliniind că nu 
înțelege mișcarea republicană fără 
„mișcarea socialistă română". Cu o 
mare forță au fost exprimate aceste 
teluri programatice de C. Dobro- 
geanu Gherea în articolul său „So
cialismul și republica". „Dacă noi 
(socialiștii n. a.) — scria el — vom 
putea organiza pe muncitori și a-i 
face să capete stăpinirea politică, 
dacă prin această stăpînire politică 
vom putea reuși ca mijloacele de pro
ducere. unelte și pămînt, să nu fie în 
mina unei singure clase ci în mina 
națiunii întregi, dacă prin aceste 
mijloace am pus în neputința de a 
se exploata și jefui om pe om... 
atunci domnia burgheziei va dispă
rea. domnia silniciei și jafului nu vor 
mai fi, alcătuirea societății de azi va 
pieri cu toate instituțiile ei, cu ar
mată. regalitate, politie etc.".

Sub înrîurirea ideilor republicane 
ale mișcării socialiste, cercuri pro
gresiste, democratice, personalități 
politice, oameni de artă și cultură, 
publiciști printre care : I. L. Cara- 
giale, G. Coșbuc, C. Miile, N. D. Co
cea, O. Băncilă, T. Arghezi, I. Iser, 
C. Ressu și multi alții au criticat cu 
tărie monarhia. Un exemplu elocvent 
în această privință îl oferă viguroa
sele campanii antimonarhice prile
juite de jubileul regal din 1906 și de 
sălbateca represiune a răscoalei ță
rănești din 1907.

Crearea Partidului Comunist Ro
mân, eveniment crucial în istoria 
proletariatului din România, a inau
gurat un capitol nou în lupta mase
lor muncitoare, împotriva exploată
rii și asupririi, pentru progres social 
și un stat democratic. Preluînd și 

dezvoltînd tradițiile republicane ala 
mișcării muncitorești și democratice 
din România, partidul comunist, ex
ponent fidel al intereselor naționale 
ale poporului, a pus în lumină legă
tura indisolubilă dintre monarhie șl 
regimul burghezo-moșieresc, a subor

donat lupta pentru republică luptei 
generale revoluționare pentru înlă
turarea acestui regim, pentru făuri
rea noii orînduiri sociale.

în documente ale P.C.R. se arăta 
clar că „puterea economică și poli
tică se află in miinile marii burghe
zii române și ale marilor boieri ro
mâni semifeudali ; in fruntea pute
rii monarhice de stat se află primul 
„boier" — regele". Pe baza analizei 
stadiului dezvoltării economice și 
sociale, a contradicțiilor de clasă. 
P.C.R. a stabilit linia strategică șl 
tactică pentru doborîrea puterii de 
stat burghezo-moșierești, a monar
hiei. pentru instaurarea dictaturii re- 
volutionar-democratice a proletaria
tului și țărănimii și trecerea în con
tinuare la etapa socialistă a revo
luției.

Aceste obiective fundamentale au 
devenit realitate ca rezultat al revo
luției populare victorioase inaugurată 
prin insurecția armată din august 
1944. Sub conducerea P.C.R., poporul 
nostru a răsturnat monarhia și a 
proclamat la 30 decembrie 1947 Re
publica Populară Română, stat al 
celor ce muncesc de la orașe și sate, 
a devenit stăpin deplin al destinelor 
sale, punînd capăt pentru totdeauna 
domniei claselor exploatatoare. Co
respunzător stadiului actual de dez
voltare al orinduirii noastre, Consti
tuția adoptată în 1965 a consfințit 
ca denumire a tării Republica So
cialistă România. La temelia puterii 
populare se află alianța clasei mun
citoare cu țărănimea sub conducerea 
clasei muncitoare. în frunte cu parti
dul comunist, unitatea de teluri a 
tuturor oamenilor muncii de la ora
șe și sate, fără deosebire de națio
nalitate. a întregului popor.

în Republica Socialistă România 
și-a găsit împlinire străvechea aspi
rație ca întreaga putere să aparțină 
poporului însuși. El o exercită prin 
reprezentanții săi aleși în organele 
centrale și locale ale puterii de stat, 
ca și prin participarea directă, ne
mijlocită a maselor la dezbaterea și 
elaborarea hotărîrilor de importantă 
fundamentală pentru destinele tării, 
la conducerea și rezolvarea treburi
lor statului. In aceasta se exprimă 
profundul democratism al orinduirii 
noastre de stat.

Liberă, independentă, suverană șl 
prosperă. Republica Socialistă Ro
mânia întruchipează pe o treaptă 
superioară și întrece cu mult idea
lurile cele mai înalte care au însu
flețit lupta plină de jertfe a înain
tașilor noștri.

Intr-o sesizare primită luna 
trecută la redacție se relatau, 
printre altele, următoarele : 
„Constantin N. Nicolescu din 
comuna Cremenari, raionul 
Rimnicu Vilcca, a săvirșit nu 
de mult o faptă incalificabilă, 
condamnată de toți consătenii : 
după ce a maltratat-o pe 
mama sa, Gheorghița N. Ni
colescu, de 80 de ani, a 
alungat-o din casă, lăsind-o pe 
drumuri". Sesizarea a fost tri
misă sfatului popular al comu
nei respective. In răspunsul 
primit la redacție sîntem infor
mați că faptele sint întrutotul 
reale. Bătrîna are patru copil 
majori, salariat! și cu venituri 
materiale bune, dar aceștia nu 
o ajută. Ei au fost chemați re
cent în fața comitetului execu
tiv al sfatului popular comunal, 
cu care prilej și-au luat anga
jamentul să-și ajute, pe rînd, 
mama cu bani și alimente. Dar 
nu și-au respectat această obli
gație legală, motiv pentru care 
colectivul de sprijin al autori
tății tutelare a sesizat tribuna
lul, pentru a stabili pensia de 
întreținere pe care o datorează 
fiecare dintre ei bătrinei, pre
cum și locul unde urmează să 
șadă aceasta. Unde nu-i ome
nie, există lege !

Am cumpărat anul trecut din 
Sibiu un ceas deșteptător pro
dus la fabrica „Victoria" din 
Arad. N-a mers deloc, motiv 
pentru care am fost nevoită să-1 
trimit înapoi fabricii. Mi s-a ex
pediat curind prin poștă un alt 
ceas. N-a funcționat însă nici 
acesta aproape deloc și l-am 
restituit fabricii. Intre timp, ca 
să mă scutesc de necazuri, 
mi-am cumpărat altul, altă mar
că. bineînțeles. Să fiu eu atît 
de ghinionistă sau poate scirtiie 
pe undeva lucrurile, in ce pri
vește calitatea produselor, la fa
brica „Victoria"? Ceasornicarii 
din localitate înclină să creadă 
că nu e vorba de ghinion. Cică, 
judecind după numărul de cea
suri „Victoria" stricate, aflate în 
rafturile cooperativei, pentru re
parații, ar fi vorba mai degra
bă de neglijentă. In acest caz, 
atenție la calitate, tovarăși de 
Ia Arad! Că dacă nu, nici o re
clamă nu va putea să repare 
marca fabricii dumneavoastră.

Eugenia IONESCU 
str. Negruzzi 6, Sibiu
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IN BANAT

închiderea colocviului
privind eficiența
economică a investițiilor

ției ai revelația unui al doilea șan
tier din „spatele frontului", pe care 
mii de brațe și minți poartă o luptă 
indirectă, dar de nu mai scăzută in
tensitate fi răspundere, cu Dunărea.

ne informează 
organelor re-

de arbo- 
trunchi

OMUL,

mari, 
agri- 

inun-

hec- 
au 

de inundații 
la Giulvăz —

Ion CHIUJDEA 
corespondentul 
„Scînteii"

VASTĂ ACȚIUNE

A INDOLENȚEI FAȚA
AVUTUL OBȘTESC

De cîteva zile, conducerile în
treprinderilor industriale, de 
construcții, transporturi, ale or
ganizațiilor comerciale și unită
ților agricole de stat dezbat 
sarcinile ce le revin din pro
iectul planului pe 1968, în 
lumina raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., la Conferința Națio
nală a partidului, și a di
rectivelor adoptate la con
ferință. Concomitent, se iau 
măsuri pentru prelucrarea șl 
stabilirea obiectivelor concrete 
de plan pe secții și ateliere, asi- 
gurînd la fiecare loc de muncă 
condițiile necesare îndeplinirii 
sarcinilor de producție din pri
mele zile ale anului 1968.

BACAU (Corespondentul 
„Scînteii"). — în centrul atenției 
chimiștilor de la COMBI
NATUL DE CAUCIUC SINTE
TIC DIN ORAȘUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ stau mobili-

tură cu aceasta, ing. Teodor 
Crișan, șeful serviciului cerce
tări, a arătat că în prezent se 
studiază o nouă tehnologie de 
obținere a latexului pentru im
pregnarea hîrtiei, reducerea 
consumului de emulgator la fa
bricarea cauciucului, înlocuirea 
hidroxidului de potasiu cu hi- 
drat de sodiu în procesul de 
polimerizare.

Participanții la adunare și-au 
exprimat hotărîrea de a munci 
mai bine, mai spornic, pentru 
traducerea în fapte a sarcinilor 
trasate de recenta Conferință 
Națională a P.C.R. șl îndeplini
rea exemplară, ritmică a pla
nului în noul an.

IAȘI (Corespondentul 
teii"). — Zilele acestea, 
lectivul de conducere 
nei metalurgice Iași 
în dezbatere într-o 
de lucru sarcinile de 
anul 1968. în cadrul 
ing. loan Sălăjan,

„Scîn- 
co- 

al Uzi- 
a luat 
ședință 

plan pe 
ședinței, 

directorul

OTIWI. tSlTOHUL

în Banat, peste 343 000 ha 
teren sînt supuse pericolului 
Inundației și degradării ca 
urmare a excesului de u- 
mezeală. Tocmai de aceea 
oamenii din aceste locuri, 
de-a lungul a peste 200 de 
ani, au luptat împotriva a- 
pelor, construind peste 700 
lan de diguri și mii de ki
lometri de canale. In ulti
mii ani, statul nostru so
cialist a acordat o aten
ție deosebită acțiunilor de 
deseoare și îndiguire, alo- 
cînd, an de an, însemnate 
fonduri bănești, organizînd 
șantiere de hidroameliorații 
dotate cu utilaje speciale. 
Numai în ultimii nouă ani, 
în cadrul lucrărilor de hi
droameliorații, a fost dislo- 
oat un volum de peste 10 
milioane mc de pămînt, re
prezentând diguri, 
diferite amenajări 
regularizarea apelor, 
sistemul de desecare 
cea-Jimbolia au fost 
de inundații și s-a 
stagnarea apelor pe o supra
față de peste 32 000 
tare ; la Timișaț-Teba 
fost ferite 
32165 ha, 
5 810 ha etc.

După cum 
specialiști ai 
gionale, statul investește, în 
acest cincinal, mai bine de 
700 milioane de lei pentru 
lucrările de hidroameliorații 
din Banat. Din acestea, 300 
milioane sînt destinate pen
tru construcția unor ba
zine de acumulare, 100 
milioane pentru continua
rea lucrărilor de îndigui
re și regularizarea apelor și 
300 milioane pentru dese
care. Aceste eforturi ale sta
tului sînt completate de ac
țiunile întreprinse, an de 
an, de locuitorii satelor, 
care ridică diguri, sapă ca
nale pentru scurgerea ape
lor de pe ogoare. La 
indicația biroului comitetu
lui regional de partid, uni
unea regională Banat a co
operativelor agricole de pro
ducție, în colaborare cu 
consiliul agricol regional, a 
organizat și în această toam
nă vaste șantiere de hidro-

canale, 
pentru 

Prin 
Che- 
ferite 
evitat

ameliorațif, mai ales în zona 
de șes a Banatului, în ra
ioanele cu cele mai produc
tive pămînturi : Sînnicolau- 
Mare, Arad și Timișoara.

Am vizitat acum cîtva 
timp unele zone în care se 
execută asemenea lucrări. 
Sînt deosebit de semnifi
cative rezultatele obținute pe 
aceste șantiere de îmbună
tățiri funciare. înainte de ve
nirea frigului, pe șantierul 
raional nr. 1 Arad, de-a lun
gul a 27 km, am întîlnit 
sute de oameni din 29 coo
perative agricole care mun
ceau la săpatul unor canale 
pentru scurgerea apelor. Zi 
de zi, au participat îa muncă 
peste 1 000 cooperatori veniți 
din aproape toate unitățile 
din raion. Deși aceste lucrări 
vor apăra de inundații 745 
ha teren aparținînd coo
perativei agricole din Va- 
riașu Mare, mulți coopera
tori din satele din jur au 
răspuns cu entuziasm cînd 
s-a apelat la ei pentru a-și 
aduce aportul la stăvi
lirea apelor. Ilie Cioar- 
să, președintele cooperati
vei agricole „Victoria" din 
Nădlac și brigadierul Teodor 
Palade, din aceeași unita
te, au venit cu 75 oameni 
și au executat o bună por
țiune din canal. Tot aici, pe 
șantier, l-am întîlnit pe Mi
lan Voștinar, președintele 
cooperativei agricole din 
Satu Mare, care muncea 
alături de cei 150 consă
teni.

Pe șantierul intercoopera- 
tist Iratoș-Sofronea, peste 
200 membri ai cooperative
lor agricole din Iratoș, „23 
August“-Curtici și Sofronea 
au lucrat zile în șir pentru a 
crea un canal nou de de
secare, care va feri de re
vărsarea apelor mai bine de 
1 000 ha teren aparținînd 
celor trei unități. Și la Sa- 
ravale, raionul Sînnicolau- 
Mare, s-a muncit cu spor. 
Pe acest șantier de deseoare 
au lucrat nu numai membri 
ai cooperativelor agricole 
interesate, ci și din unități 
aflate la distanțe mai

O altă cooperativă 
oolă căreia apele îi

dau, an de an, aproape 800 
ha teren arabil este cea din 
Dudeștii Vechi. Și aici, la 
cele trei canale au lucrat 
mai mult de 500 coopera
tori din 11 unități care au 
venit în ajutorul celor de 
la Dudeștii Vechi. Ing. 
Gheorghe Dumitrașcu, vice
președinte al Consiliului a- 
gricol raional Sînnicolau- 
Mare, ne-a informat că, zil
nic, cooperativele agricole 
de producție din Tomnatic, 
Sînnicolau-Mare și Chegle- 
vici au trimis, pe aceste 
șantiere, cîte 100 oameni 
fiecare. Aici se vor dizloca 
28 000 mc pămînt, din care 
circa 18 000 mc au și fost 
realizați.

Din discuția avută cu tov. 
ing. Ion Oprea, președintele 
uniunii regionale Banat a 
cooperativelor agricole, a re
zultat că, în afara celor 6 
mari șantiere intercoopera- 
tiste, în fiecare cooperativă 
agricolă de producție se lu

crează la despotmoliri de ca
nale, se execută diferite lu
crări noi de desecări pentru 
a proteja culturile. Toate lu
crările de îndiguire și dese
care care se vor efectua în 
acest an pe meleagurile Ba
natului trebuie să pună la a- 
dăpost de calamitățile natu
rale peste 15 000 ha teren a- 
rabil. In actualul cincinal, 
prin această importantă ac
țiune vor trebui să se redea 
agriculturii cel puțin 40 000 
ha teren.

Astfel, prin munca a mii 
de țărani cooperatori și cu 
sprijinul material puternic 
acordat de stat, cooperati
vele agricole din Banat 
vor obține recolte bogate și 
de pe suprafețe oare, an 
de an, produceau foarte pu
țin ca urmare a excesului 
de apă.

Conducerile
întreprinderilor dezbat
sarcinile anului viitor

Printre lemnele unei impozante grămezi 
numeroase piese din metal Nimeni 

sînt și de unde vin.
nu

stau aruncate 
știe ce piese

Joi la amiază s-au încheiat lucrările colocviului cu 
tema „Probleme teoretice și metodologice ale deter
minării eficienței economice a investițiilor", organizat 
de Institutul de cercetări economice al Academiei. 
Lucrările, care s-au desfășurat în cadrul a două secții, 
au prilejuit o utilă confruntare de păreri, cu partici
parea atît a cercetătorilor științifici, cît și a specialiști
lor din diferite ministere, instituții centrale, institute 
de cercetări și proiectări. Comunicările prezentate și 
dezbaterile care le-au urmat au relevat preocupări 
actuale și realizări ale cercetătorilor noștri în ceea ce 
privește perfecționarea metodologiei de calcul al efi
cienței investițiilor și îmbunătățirea continuă a activi
tății economice. Lucrările colocviului au relevat tot
odată hotărîrea oamenilor de știință de a contribui la 
transpunerea în viață a programului de măsuri adop
tate de Conferința Națională a partidului.

(Agerpres)

zarea șl valorificarea intensă a 
rezervelor interne în vederea 
îndeplinirii și depășirii sar
cinilor sporite de plan ce le 
revin în noul an. De la un ca
păt la altul, discuțiile au purtat 
amprenta canalizării eforturilor 
spre atingerea parametrilor teh
nologici proiectați la toate in
stalațiile, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea consu
murilor specifice de 
prime și materiale.

Există o bază sigură 
nire pentru realizarea 
țeluri, și anume modul 
se înfăptuiește planul la toți in
dicatorii pe 1967. Referindu-se 
la aceste premise trainice, ing. 
Petre Bunea, directorul gene
ral al combinatului, a precizat 
că pentru prima dată în „isto
ria" sa combinatul și-a îndepli
nit planul anual la toți indica
torii cu 10 zile mai devreme.

Planul pe 1968 prevede o creș
tere a volumului producției cu 
66,6 milioane lei. Față de pre
vederile acestui an, vor trebui 
produse în plus 2 000 tone cau
ciuc sintetic, 2 000 tone fenol și 
400 tone polistiren. Asemenea 
sarcini mobilizatoare corespund 
potențialului tehnic și uman de 
care dispune combinatul — s-a 
subliniat în dezbateri. Inginerii 
Nicolae Chiriță, șeful serviciu
lui investiții, si Constantin Fan- 
tu, șeful secției butadienă, Lu
cian Vintu, șeful secției I.M.F., 
și alții au arătat că sînt necesare 
o serie de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. care să asigure ca
drul optim pentru realizarea în 
bune condiții a planului.

Un aport important la reali
zarea sarcinilor de plan pe noul 
an va veni din partea cercetă
torilor combinatului. în legă-

materii

de por- 
acestor 
în car»

întreprinderii, a prezentat unele 
aspecte și probleme rezultate 
din realizarea planului pe anul 
în curs și sarcinile ce revin uzi
nei în 1968. Astfel, harnicii me- 
talurgrști din Iași au raportat 
încă de la 13 decembrie înde
plinirea obligațiilor de plan pe 
acest an.

Referindu-se la sarcinile ce 
revin uzinei în anul viitor, vor
bitorul a precizat că fată de 
1967 producția globală și marfă 
va crește în 1968 cu 23 la sută, 
sporuri mari fiind prevăzute la 
țevi pentru instalații, țevi pen
tru tuburi Pantzer, țevi zincate 
și țevi trase la rece. La profile 
îndoite producția va fi mai mare 
cu 133 la sută, iar Ia piese de 
schimb cu 56,6 la sută, fată de 
anul 1967. Aceste sporuri de 
producție se vor realiza mal ales 
prin valorificarea superioară a 
metalului, prin îmbunătățirea 
planului sortimental de țevi și 
de dimensiuni mici. Productivi
tatea muncii va crește în 1968 
cu 18 la sută față de 1967. A- 
ceasta va contribui în proporție 
de 80 la sută la creșterea pro
ducției anului viitor.

Sarcini importante sînt pre
văzute și în domeniul reducerii 
consumurilor specifice șl a pre
țului de cost, creșterii rentabi
lității producției. Astfel, în 1968 
se prevede reducerea cheltuie
lilor de producție cu 3 la sută 
față de acelea din 1967, adică 
să se realizeze o producție mar
fă în valoare de 1 000 de lei cu 
numai 895 lei, fată de 944 lei 
cît a costat în acest an.

Participanții la discuții s-au 
angajat să lucreze cu inițiativă 
și spirit de răspundere pentru 
a îndeplini integral obiectivele 
prevăzute.

Spre miază-zi, lăsind ochiului pre
simțirea zariștei dunărene, stăpînește 
Bărăganul tăcut și alb, ațipit a de
cembrie. Dar aici, în apropierea Ber- 
cenilor, domnia lui e tulburată de 
ritmul viu al unuia dintre noile avan
posturi industriale care mărginesc 
zona de sud a Capitalei, modificînd 
nu numai priveliștile, ci și pulsația 
acestor locuri. Uzina de mașini grele 
este maternitatea metalurgică a unor 
coloși; toarnă și forjează cele mai 
mari piese din istoria industriei ro
mânești. Denumirea lor tehnică, veri
tabilă emblemă a uzinei, le recoman
dă îndeajuns : piese de performanță. 
Cu un simplu adaos. Calificativul 
„performanță" nu exprimă numai 
neobișnuite gabarite și tonaje, ci și 
complexitatea, ineditul și dificultatea 
acestor creații de oțel. Creații în sen
sul cel mai riguros. Fiecare dintre 
piesele-colos reprezintă un unicat, o 
naștere de un fel aparte, care ridică 
probleme cu totul noi și încordează 
peste leagănele de foc energiile între
gului colectiv al maternității meta
lurgice.

Pe fila de calendar a fiecărei joi 
stă înscris : operativa Porțile de Fier. 
Șantierul dunărean este principalul — 
și cel mai pretențios — client pentru 
piesele de performanță. In aceste 
condiții, „operativa" nu este, potrivit 
unei obișnuințe, doar o microședință 
de dispecerizare a unor termene și 
responsabilități. După cum îmi spune 
directorul general al uzinei, ing. Ti- 
beriu Grecu, specialist, avînd la activ 
vreo douăzeci de ani petrecuți în sec
toarele „calde" ale Reșiței, joia Porți
lor de Fier supune dezbaterii noile 
soluții tehnologice și de fabricație. 
Nici nu s-ar putea decide altfel decît 
în colectiv, decît printr-o examinare 
critică de către oamenii cei mai corn- 
petenți. Abordarea fiecărei piese este 
un examen al noului, o cucerire trep
tată a unei experiențe pe care — prin 
însăși natura produselor — n-o are, 
n-a putut-o avea nici unul dintre 
specialiști.

Zonă de pionierat desăvîrșit. Ter
ra incognita, in cazul de fată, este 
realizarea pentru prima oară a unor 
turbine Kaplan (debite mari, căderi 
mici) de 178 megawați — cele mai 
puternice, de acest tip, din lume. 
Hidroagregatul este de fapt o veri
tabilă uzină de energie. alcătuire 
complexă din mii de piese, dintre 
care unele cîntăresc cîteva zeci de 
tone. In pofida dimensiunilor lor 
gulliverice. ele trebuie astfel potri
vite îneît să funcționeze cu finețea 
și precizia unui ceas, pentru a da 
randament maxim, pentru a stoarce 
tot ceea ce este Dunărea capabilă 
să ofere, potrivit unor minuțioase 
ecuații hidrodinamice. Apasă pe 
umerii pionierilor acestei delicate 
fabricații o imensă răspundere. 
Creațiile lor sînt definitive, nu a- 
justabile, ele vor fi implantate pen
tru decenii în structura hidrocen
tralei. Piesele de performanță în
deplinesc funcții decisive în ampla 
propulsie a energiilor, fie că este 
vorba de cele șase palete a cîte 20 
de tone care vor trebui să „atace" 
optim șuvoaiele de apă. fie 
rele hidroagregatului.

luna de peste zece metri, greu de 
circa 60 de tone și totuși, capabil să 
se rotească de zeci de ori pe minut. 
Executarea lor, transpunerea de p» 
hîrtia de ozalid în rama Porților da 
Fier impune amprenta desăvîrșirii.

Deschizîndu-mi culise tehnologice 
fascinante pentru specialist, acolo 
unde se vede încărcătura de materie 
cenușie pe tona de produs, inginerul 
Eugen Belcea, unul dintre protago
niștii concepției, îmi mărturisește că 
are uneori, în momentele de mare 
concentrare, senzația prezentei ma
teriale a fluviului. Explicația ? O 
tehnologie cristalizată în reușita unei 
noi piese de performanță echivalea
ză, ca poziție cîștigată, cu o lamelă 
de beton turnată de-a curmezișul al
biei danubiene.

Dar nu numai lingă planșetele 
concepției; în jurul lingotierelor, în 
preajma presei de șase mii de ton» 
care domină forja, în febra turnăto
riei. Dunărea este omniprezentă. 
Adusă de oameni, ea traversează u- 
zina și reflectă în undele sale desti
nul energetic ce-i este hărăzit.

O IMAGINE DEPLORABILA

Au fost suluri de pînză asfaltată...
Foto : Gh. Vințilă

La Brașov, continuăm raidul prin 
depozitele de materiale ale unor între
prinderi. Din zona cartierului „Stea
gul roșu", mergem tocmai în capătul 
celălalt al orașului, la gara Bartolo
meu, unde se află amplasate nume
roase depozite de materiale. Fără vreo 
preferință anume, alegem depozitul 
întreprinderii de construcții și repa
rații Brașov.

Și aici, profundă deziluzie. Cum 
s-ar spune am sărit din lac în puț. 
La drept vorbind, poate că dezordi
nea fizică nu este mai șocantă ca în 
alte depozite vizitate anterior. Ceea 
ce ne uluiește însă — cu nimic nu 
exagerăm starea psihică trăită — este 
totala harababură care domnește în 
prezent în evidența gestionară a de
pozitului, cît și liniștea „angelică" a 
factorilor responsabili de buna gos
podărire a valorilor materiale încre
dințate spre administrare. Notăm din 
mers cîteva mostre. Nu departe de 
poarta depozitului, printre lemnele 
unei impozante grămezi, identificăm 
numeroase piese din metal cu o geo-

știe ce piese sînt,

numeroase piese din metal cu 
metrie puțin obișnuită.

— Ce piese sînt acestea ?
— N-aș putea spune cum 

mese — răspunde tov. Silviu 
jinaru, șeful depozitului.

— Cine le-a adus în depozit ?
— ? ? ? Dumneata, tovarășe Mu- 

reșanu, se adresează el responsabilu
lui unei magazii, aflat de față, nu 
știi cumva cvm au apărut aici ?

— Nu, sună sec răspunsul acestuia.

se nu-
Rogo-

Deci nimeni nu , 
de unde vin și cine le-a adus în de
pozit.

Trecem mai departe. Ne oprim în 
dreptul unei grămezi de plăci de 
travertin. Cele mai multe sînt sparte.

— De ce nu le-ați depozitat în 
stivă ca pe celelalte din apropiere ?

— Pe astea nu le are nimeni în 
răspundere (1 ? 1), precizează șeful de
pozitului. Probabil că au rămas de 
la vreo lucrare și maistrul care le-a 
adus aici, în loc să le restituie legal, 
le-a aruncat.

In imediata vecinătate a plăcilor 
de travertin sparte vedem vreo 6—7 
cofraje semicilindrice. Sînt bune, ni
mic de zis I Doar vîntul, soarele și 
ploaia le-au răscopt bine lemnul. Sta
rea de abandonare în care par să se 
afle ne îndeamnă să „aruncăm" o 
vorbă : „Probabil că acestea nu mai 
sînt sosite incognito în depozit".

— Păi... să vedeți, nici pe ele nu 
le are nimeni în primire, ne spune 
pe un ton șters șeful depozitului.

— De cînd sînt în depozit ?
— ? ? ?
— Precis, n-aș putea spune nici eu. 

Cînd am venit aici, acum vreo 4 ani, 
cofrajele acestea erau împrăștiate prin 
toată curtea, intervine tov. Paul Mu- 
reșanu.

— Dar în scripte sînt prinse ?
— încă nu, dar la inventarul de 

sfîrșit de an, precis le vom înregistra,

ne asigură șeful depozitului. Așa se 
va întâmpla cu toate materialele „a- 
părute" în incinta depozitului.

Vizavi, ca niște havane dolofane, 
stau aruncate 8 suluri de pînză asfal
tată. E bine totuși să precizăm : au 
fost suluri, pentru că acum arată de 
fapt ca o masă compactă. Din pri
cina proastei depozitări, straturile de 
pînză s-au lipit între ele, sulurile s-au 
îndoit, deformat sau chiar rupt. Pro
veniența ; necunoscută. Se fac doar 
presupuneri. „Cineva le-a adus de la 
vreun șantier și le-a aruncat în depo
zit" — conchide șeful depozitului.

In incinta depozitului, în mai multe 
rînduri dăm cu ochii peste niște co
viltire de mașină distruse. Aflăm că 
au fost confecționate în urmă cu 6 
luni și că fiecare din ele a costat circa 
900 lei. Acum, practic, nu mai sînt 
bune decît de pus pe foc. „Cei de 
la șantierul 3 drumuri le-au adus în 
starea asta jalnică", ne explică șeful 
depozitului.

— Cine răspunde totuși de soar
ta lor ?

— Nimeni. Ele nu sînt cuprinse în 
nici un inventar, și deci nici în vreo 
gestiune.

„N-am văzut, n-am auzit, nu știu" 
— sînt replici pe care le primești a- 
desea din partea acestor „grijulii" 
gospodari. Auzindu-i cu cîtă cand’dă 
iresponsabilitate aruncă vina undeva 
în neant, te cuprinde pui și simplu 
nedumerirea și îndemnul să-i întrebi;

„Pe ce lume trăiești, omule, tu care 
ai primit spre păstrare o părticică din 
avutul societății ? Care este rostul tău 
în postul pe care-1 deții ? Pentru ce 
încasezi salariu ?" De fapt, aceste în
trebări s-ar fi cuvenit să le pună de 
multă vreme conducerea întreprin
derii de construcții și reparații Bra
șov și nu numai ea. (Situația asemă
nătoare aflată la depozitul de la 
I.C.I.M. Brașov arată că fenomenul 
„postului onorific" s-a cam genera
lizat).

— Cunoaște cineva din conducerea 
întreprinderii sau din cea a sfatului 
popular orășenesc dezordinea și risipa 
de aici ? — l-am întrebat pe tov. Sil
viu Rogojinaru.

— Nu. De altfel nu prea ne vizi
tează nimeni.

— Cum ies inventarele ?
— Bine.
— Păi, mai sînt și procente de pe

risabilitate, adaugă șeful magaziei de 
scule și obiecte de inventar.

— Ați socotit vreodată cam ce 
pierderi de materiale se înregistrează, 
să zicem, într-un an de activitate ?

— Evidențiate n-au fost niciodată 
pierderile — răspunde șeful depozitu
lui. Șantierele noastre au posibilitatea 
să se justifice.

— Dar nu despre pierderile pe 
șantiere este vorba acum. Ci, în pri
mul rînd, despre cele din depozitul 
pe care îl conduceți.

— Nu le cunosc.
Misterioasa apariție de produse in

întreprinderi, cazdepozitul acestei 
întîlnit de altfel și la I.C.I.M. Brașov, 
ne îndeamnă să punem sub semnul 
întrebării eficiența evidenței gestio
nare în ansamblu și să ne întrebăm 
cu cîtă răspundere se fac inventarele, 
de vreme ce rămîn neverificate can
tități însemnate de materiale. Este 
logic deci să credem că așa cum nu 
sînt prinse în scripte plusurile, tot 
așa au scăpat și scapă atenției orga
nelor de control și eventualele minu
suri de materiale. O primă concluzie 
se desprinde : viciile de evidență sînt 
o cauză care generează și întreține 
risipa de materiale în unele depozite.

Mergem mai departe prin depozit. 
Lîngă un gard stă stivuită o aprecia
bilă cantitate de pîslă bituminizată. 
Inițial, pîsla a fost sub formă de ca
lupuri, dar ploile care au tot curs 
peste ea au transformat-o într-o masă 
informă. Și ce ușor se putea proteja I 
O simplă folie de polietilenă arun
cată peste pîslă și aceasta n-ar mai 
fi arătat așa.

Pe una din laturile depozitului stau 
înșirați adevărați munți de cărămidă. 
De sub ei se revarsă în șuvoi, pe 
coastă, zeci de tone de 
Multă, foarte multă cărămidă 
spartă.

— Recunoaștem, pierderile 
mari, uneori ajungînd și pînă 
la sută, apreciază șeful depozitului. 
O descărcăm cum putem. Nu avem 
destui oameni pentru manipulare.

criblură, 
este

sînt 
la 25

Dintr-o cantitate de 500 000 bucăți 
de cărămidă, recent descărcată, a re
zultat o grămadă de spărturi cuprin- 
zînd peste 35 000 bucăți. (Aprecierea 
aparține tot șefului depozitului). 
Multe ar fi de spus și în legătură cu 
alte materiale care momentan se de- 
preciază datorită manipulării 
pozitării necorespunzătoare.

Partea de vină a celor care 
depozitul s-a văzut clar și nu 
sistăm asupra ei. De situația 
se face 
măsură, 
înainte 
deplină 
tului, necontrolîndu-le activitatea. în 
al doilea rînd, pentru că nu s-a îngri
jit să asigura condiții de lucru cores
punzătoare în depozit. Situația gravă 
care s-a creat aici impune de urgență 
ca organele în drept să efectueze un ri
guros control de fond, în stare să pună 
în lumină tot ceea ce s-a pierdut sau 
depreciat, iar cei vinovați să fie obli
gați să plătească pînă la ultimul bănuț. 
Este absurd ca economia națională să 
suporte pagubele provocate de indo
lența unoi oameni certați cu cel mai 
elementar spirit gospodăresc. Nu pu
tem accepta ca un depozit să-și me
tamorfozeze funcția de păstrător al 
valorilor materiale în aceea de sursă 
de pierderi și risipă.

și de-

conduc 
mai in
actuală 

însă răspunzătoare, în mare 
și conducerea întreprinderii, 

de toate, pentru că a lăsat în 
„uitare" pe salariații depozi-

— Eu mă credeam specialist în 
turnătorie, dar abia aici mi-am dat 
seama cîte trepte profesionale îmi 
mai stau în fată. In uzina din care 
am venit îndeplineam funcția de șef 
de sector, aici am luat-o mai de jos, 
cum era și normal. Știam asta de 
cînd m-am hotărît să plec, dar nu 
mi-a părut rău o singură clipă. Sînt 
tînăr, mi-era oarecum teamă că o să 
mă plafonez într-un loc prea conso
lidat. Simțeam nevoia să-mi încera 
puterile într-o treabă unde nu ajun
ge ceea ce ai acumulat. Aici totul 
este nou și mă simt ca și cum m-aș 
fi înscris într-o nouă facultate — îmi 
spune cu franchețe unul dintre cei 
mai proaspeți angajați ai uzinei, in
ginerul Petre Oprea.

Oarecum asemănător i-am auzit 
vorbind și pe alții, atrași în această 
margine a Bărăganului de magnetul 
tehnicității înalte. De unde nu s-au 
adunat aici forjori, turnători, oțelari 
dintre cei mai buni ? Citind nume de 
localități, secretarul Grigore Cîrjan, 
el însuși montor cu stagiu la furna
lele Reșiței, a sfîrșit prin a schița 
o veritabilă hartă 
nate și a uzinelor 
mașini.

Iscusințe, stiluri 
prinderi diferite, 
„școli" 
șița. Hunedoara. „23 August’, ■ «-
gresul“-Brăila. De la inaugurarea 
uzinei, o dată cu prima șarjă de otel 
electric, abia se împlinește un an și 
jumătate. Cum s-a putut suda colecti
vul, într-un răstimp atît de scurt 
pentru a putea face față producției 
complexe a pieselor de performanță ? 
Explicația adaugă o performanță de 
un fel deosebit la palmaresul acestor 
piese. Printr-o dialectică subtilă, 
produsul i-a înălțat pe oameni. 
Complexitatea lui i-a „tras" spre e- 
forturi mai intense de calificare, iar 
răspunderea față de calitate (aici, 
datorită valorii produselor, rebutul 
este de neimaginat — unele piese 
costă milioane !) a dus la închega
rea unor colective trainice, car» 
și-au dobîndit un prestigiu rapid. 
Funcționează deci în uzină o formă 
de calificare inedită: școala piese
lor de performanță. Noutatea pre
mierelor industriale a recizelat la 
nivelul tehnicii moderne iscusințele 
însușite în școlile „vechi", de ori
gine.

Se petrece și un alt fenomen inte
resant, specific noutății și capacități
lor de producție fără echivalent în 
țară. Pentru a începe fabricația 
unor produse de atari proporții era 
și este în continuare nevoie d» 
S.D.V.-uri corespunzătoare. Ea sin
gură, uzina, era în măsură să se 
autoutileze cu scule gigantice — dor
nuri de zeci de tone și lingotiere pînă 
la o capacitate de 125 de tone (de 
trei ori mai mari decît cele de pînă 
acum). Pregătirea S .D .V .-urilor de 
dimensiuni și performanțe neobiș
nuite a. constituit astfel o rampă pro
fesională de lansare pe orbita utila
jelor destinate șantierului de la Du
năre.

Punîndu-i pe oameni în condiții de 
pionierat tehnic, uzina le oferă un 
teren vast de afirmare a talentului și 
inteligenței creatoare în sensul de
plin exact al noțiunii. Mintea și pasul 
au de tăiat făgașuri noi în perime
trul terra incognita al tehnologiei. 
Cea mai spinoasă piedică ivită pînă 
acum a fost legată de posibilitatea 
de a asigura turnarea celei mai mari 
piese din componența hidroagrega
tului — numitul „butuc al rotorului 
turbinei". Problema : cum să se ob
țină, sincronizat, cantitatea de oțel 
lichid necesară acestui colos între 
coloși, deși ea întrece substanțial 
capacitatea cuptoarelor ? întrebarea, 
firește, a depășit perimetrul uzinei. 
A avut loc o largă concentrare de 
materie cenușie, cu participarea ce
lor mai buni specialiști din întreaga 
țară. După luni de studiu și de va
riante, pe masa de lucru a consiliului 
tehnic din minister s-au depus trei 
soluții. Trei virtuali favoriți într-o 
competiție de cea mai mare răspun
dere, trei parteneri de forțe sensibil 
egale, trei candidaturi la proba inte
ligenței creatoare. Dezbaterile au fost 
furtunoase. A ieșit victorioasă solu
ția, apreciată pentru originalitate și 
îndrăzneală, prezentată de specialiș
tii uzinei.

Pieselor de performantă li se adau
gă o gîndire de performanță.

a marilor combi- 
constructoare de

de muncă, de- 
stratificate în 

de reputată tradiție : Re- 
„Pro-

loan ERHAN

Cit de amplu este șantierul de la 
Porțile de Fier, cite reverberații 1 
Firește, geografii nu se vor grăbi să 
consemneze prezența Dunării la 
București, la Reșița, la Bocșa, la 
Craiova și in alte nenumărate loca
lități, legate între ele prin aceeași 
răspundere față de noul destin ener
getic al fluviului. Invizibilă, aceas
tă Dunăre a vastului efort colectiv 
există. Se afirmă. Și semnifică, în 
perspectiva celor două decenii din 
vîrsta republicii, capacitatea indus
triei românești de a rezolva sarcini 
de mare complexitate tehnică, de 
performanță înaltă. O Dunăre al» 
cărei cote se află în creștere.
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NOUA STRUCTURA MESAJ
(Urmare din pag. I)

ORGANIZATORICĂ
A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Crearea formelor organizatorice 
perfecționate pe terenul activității 
științifice și de producție din țara 
noastră reprezintă fără îndoială — 
așa cum s-a subliniat și în recen
tele dezbateri ale Conferinței Națio
nale a partidului — una dintre ma
rile realizări ale actualei etape de 
dezvoltare a țării noastre, rod pre
țios al avantajelor pe care le oferă 
pe linia înfăptuirii progresului orîn- 
dulrea socialistă. Se încheagă în a- 
cest fel un cadru nou, superior, de 
evoluție, dindu-se curs unor ten
dințe ce condiționează astăzi, în cea 
mai mare măsură progresul tehnico- 
eoonomic rapid și multilateral — în 
rîndul cărora esențială apare și com
plexa întrepătrundere a activității 
științei cu cea a uzinelor și fabri
cilor. Dar o dată realizat dezidera
tul organizatoric, vine rîndul vieții, 
al activității oamenilor — îa cazul 
de față al savanților și specialiștilor 
din producție — de a răspunde fap
tic acestei însemnate cerințe. Cum 
vor fructifica ei, în ce mod și pe ce 
căi, terenul acesta curățat în mare 
măsură de feluritele ingrediente și 
stavile ale trecutelor etape?

Includerea institutelor de cercetări 
cu profil tehnic în cadrul centralelor 
industriale sau ministerelor econo
mice (după cum acestea deservesc 
una sau mal multe centrale) repre
zintă o modalitate menită să per
mită, și să asigure totodată, împle
tirea cît mai profundă a cercetării 
științifice cu industria. Amintind a- 
cestea, am în vedere în primul rînd 
experiența și posibilitățile unui co
lectiv de cercetare ca al nostru, de
partamental — Institutul de cerce
tare și proiectare pentru industria e- 
lectrotehnică — de a realiza acest lu
cru în timpul cel mai scurt și cu a- 
vantajele economice și științifice 
scontate.

Desigur, ca unitate științifică ca 
a funcționat mulți ani prin însuși 
profilul său în directă legătură cu 
producția — cu industria electro
tehnică în primul rînd — institutul 
nostru beneficiază în prezent de im
portantele avantaje oferite de exis
tența unui for coordonator central 
(cum este C.N.C.S.-ul), de programul 
unitar de cercetare pentru perioada 
1966—1970 Acestea i-au permis, ca 
și altor colective științifice de altfel, 
să remedieze în mare măsură unele 
lipsuri ce grevau serios asupra re
zultatelor activității specialiștilor, 
ca lipsa de perspectivă (datorată în 
mare măsură elaborării unor planuri 
pe cel mult un an, cînd erau cerce
tări ce se desfășurau în doi șl trei 
ani), absența unei corelări a activi
tății institutului cu planurile de dez
voltare ale uzinelor electrotehnice 
împrăștierea forțelor pe domenii 
prea largi etc. Pentru realizarea in
tegrării organice cu producția este 
necesară însă adîncirea în continuare 
a efortului de apropiere a tematicii 
de nevoile importante și multiple 
ale producției — ca una din direc
țiile esențiale ale acestui proces. Re
alizarea acestei, aș putea spune, „uni
tăți" de preocupări nu trebuie în
țeleasă însă ca o contopire globală, 
nediferențiată, ci mai degrabă ca 
una structurală, conștient structu
rată. Personal consider că institu
tele centralelor industriale și minis
terelor ar trebui să se ocupe de 
desfășurarea tuturor genurilor de 
cercetare, dar în proporții riguros sta
bilite în funcție de nevoi și posibili
tăți. Pentru a preciza ponderea aces
tora, institutul trebuie să se bazeze în 
primul rînd pe nevoile producției 
cuprinse în planul tehnic departa
mental de perspectivă privind asi
milările de noi produse și de intro
ducere a progresului tehnic. în pre
zent însă, institutul nu ia cunoștință 
de temele acestui plan decît întâm
plător și fragmentar, ceea ce,_ firește, 
nu-i permite să cuprindă în pro
gramul său de lucru în mod satis
făcător solicitările producției. Spu- 
nînd acestea, am în vedere șl 
posibilitatea ca, pe baza unor ana
lize judicioase, institutul să poată 
contribui el însuși Ia asigurarea pers
pectivei prin includerea, din proprie 
inițiativă, în plan a unor teme im
portante (cum este în prezent cazul 
cercetărilor privind criogenia supra- 
conductorilor, magnetohidrodina- 
mica, pilele de combustie etc).

O altă direcție a procesului de îm
pletire a cercetării cu producția se 
referă la nevoia precizării cît mat 
temeinice a structurii rețelei de Cer
cetare — Institute, centre și labora
toare uzinale — în cadrul fiecărui 
departament sau minister. Pentru

Conf. ing. D. F. LĂZĂROIU,
directorul Institutului de cercetare 

și proiectare 
pentru industria electrotehnica

loc înainte de a se stabili planurile 
de perspectivă pentru perioada 1971— 
1980 ; aceasta pentru a putea orienta 
corespunzător relațiile dintre colec
tivele științifice aparținînd aceleiași 
centrale (minister), și asigura pla
nificarea judicioasă a dotării aces
tora. în acest scop, este necesar să 
se aibă în vedere experiența și tra
dițiile, ca și profilul specialiștilor e- 
xistenți în fiecare colectiv, pentru a 
se evita „raționalizări" de felul ace
leia care a fost făcută în 1962 la 
institutul nostru, cînd un colectiv de 
cercetători ce promitea mult în do
meniul ventilelor redresoare cu sili
ciu a fost practic desființat prin mu
tarea lui la I.P.R.S. Băneasa. Tocmai 
buna structurare organizatorică a co
lectivelor ar asigura și condițiile 
pentru o judicioasă dozare a preocu
părilor pe centrală sau minister. Din 
experiența noastră, se pare că un 
institut departamental sau aparținînd 
unei centrale industriale ar trebui 
să stabilească o pondere a capaci
tății sale de lucru prin efectuarea a 
circa 60 la sută din cercetări pentru 
dezvoltare și circa 40 la sută pentru 
cercetarea fundamentală orientată și 
aplicată. în prezent, unele institute, 
în special cele nou create în con
strucția de mașini, n-au ajuns încă la 
o astfel de dozare, deficiență ce se 
face simțită atît în propria lor acti
vitate, cît și în cea a industriei 
profil.

în ceea ce privește cercetările 
dezvoltare elaborarea detaliată 
părților din documentația 
nică, fără semnificație deosebită, nu 
este necesară să fie executată de 
institut, ci de uzine. I.C.P.E. a înre
gistrat o finalizare rapidă în pro
ducție atunci cînd a încheiat cerce
tarea cu prototipuri bine studiate, 
cum este cazul foarte recent al asi
milării redresoarelor de putere cu 
ventile de siliciu și al instalațiilor de 
foraj în curent continuu, de către 
uzina Electrotehnica.

Ar fi însă necesar să se genera
lizeze sistemul ca specialiștii uzine
lor beneficiare să cunoască mai din 
timp conținutul cercetărilor de care 
vor beneficia, eventual prin detașa
rea la unitatea de cercetare, ca în- 
tr-un fel de specializare de scurtă 
durată. La rîndul lor, cercetătorii 
pentru a menține un contact mai 
direct șl mal strîns cu industria, ar 
putea, prin vizite de studiu perio
dice, să aprofundeze specificul ne
cesităților de tehnică modernă în 
activitatea concretă a uzinelor. O 
astfel de orientare concretă este ne-

de

de 
a 

ten-

cesar să fie completată prin studii de 
conjunctură tehnico-științifică și eco
nomică, inclusiv de comerț exterior, 
organizate atît direct în institutele 
industriei, prin laboratoare cu profil 
economic și conjunctural, cît și prin 
colaborare cu alte unități de cerce
tare, ca de exemplu cu Institutul de 
conjunctură al Ministerului Comerțu
lui Exterior.

Directivele adoptate de Conferința 
Națională a P.C.R. subliniază avanta
jele pe care le oferă sistemul autofi
nanțării institutelor științifice, pe bază 
de contract cu întreprinderile sau 
cu ministerele (din fonduri bugetare, 
pentru programe prioritare șl de 
perspectivă) ca mijloc de integrare a 
cercetării cu industria. Confirmînd 
încă o dată prin experiența institu
tului nostru importanța contractelor, 
consider că este necesară asigurarea 
unui circuit mai puțin birocratic îp 
finanțarea lucrărilor de cercetare și • 
totodată posibilitatea de a adapta 
planurile de cercetare Ia stipulațiile 
exacte ale contractelor. In prezent 
mai persistă anomalii, cum ar fi în
cheierea contractelor după aproba
rea fermă a planului de 
ceea ce complică în plus 
Totodată trebuie avută în 
tendința uzinelor de a nu 
teme de largă perspectivă — lacună 
care ar putea fi, cred, suplinită prin 
contractarea de astfel de teme cu mi
nisterele, din fonduri bugetare.

Ar fi util să se întocmească, 
eventual de către C.N.C.S., un regu
lament al unității coordonatoare in 
cercetare, în care să se precizeze 
drepturile acesteia, inclusiv în con
trolul execuției sarcinii și în apreci
erea calității lucrărilor. Consider de
osebit de importantă aplicarea con
secventă a principiului, enunțat în 
Directive, de a se aloca institutelor 
o cotă parte din economiile de va
lută realizate prin materializarea cer
cetărilor. Sînt ușor de întrevăzut 
avantajele pe care le va obține pen
tru întărirea bazei sale materiale o 
unitate cum este de pildă I.C.P.E.-ul, 
care numai prin asimilarea si pro
ducerea a șapte filtre electrostatice 
la uzina „Electrotehnica" a redus 
importul cu circa două milioane lei 
valută. Este necesară, totodată, o 
mai mare cointeresare atît a colecti
velor de cercetare, cît și a specialiș
tilor din uzină care introduc în 
ducție rezultatul concret al unei 
cetări.

Sînt aspecte care rezolvate o 
cu multe altele — printre ele 
sebit de importantă mi se pare 
vederea privind conducerea institu
telor prin organe deliberative (con
siliu științific, comitet de direcție), 
din care să facă parte pe lîngă di
rectori și ingineri șefi din uzinele de
servite și șefi de catedre și alți oa
meni de știință — vor contribui sub
stanțial Ia facilitarea procesului de 
conlucrare organică a cercetării cu 
producția.

cercetare, 
lucrurile, 
vedere șl 
contracta

pro- 
cer-

dată 
deo- 
pre-

departament sau minister. Pentru 
sfera industriei electrotehnice, că
reia îi este propriu un dinamism 
deosebit în ceea ce privește rit
mul de modernizare, cred că a- 
ceastă precizare ar trebui să aibă

Expoziție 
de arte
decorative

Joi seara s-a deschis la Ga
leriile Fondului Plastic din Bd. 
Nicolae Bălcescu nr. 23 Expo
ziția de arte decorative 1907. 
Expun obiecte pentru cadouri 
și amintiri circa 130 de ar
tiști bucureșteni și studenți ai 
Institutului de arte plastice Ni
colae Grigorescu. Printre expo
nate se află obiecte din cera
mică smălțuită, metal bătut, 
sculpturi în lemn, picturi pe 
lemn și pe sticlă, țesături și 
imprimeuri, articole de podoa
bă, jucării etc.

Lucrările, în marea lor ma
joritate cu motive folclorice, 
tint puse în vînzare.

(Agerpres)

șurile lor de repaus, pentru îmbogă
țirea universului lor spiritual și pen
tru bucuria a milioane de oameni. Ei 
sînt propagandiști voluntari ai frumo
sului. mesageri ai unei tradiții mile
nare. promotori ai unor noi tradiții de 
artă, fiindcă dansul și cîntecul bătrî- 
nesc s-au împletit cu cîntecele revo
luționare. cu imnurile închinate parti
dului și patriei, vieții noastre noi. Ast
fel, pe aceeași scenă în spectacolul 
festiv, s-au întâlnit grupurile folclo
rice din Armaș, Săliște-Hunedoara cu 
corul „Camerata" al Palatului cultu
rii Ploiești, taraful căminului cul
tural Iancu Jianu—Oltenia cu corul 
sindicatelor din Constanța, orchestre 
ale cluburilor din uzine cu echipe să
tești de fluierași, echipe de joc cu 
echipe coregrafice, într-o diversitate 
de forme artistice și într-o varietate 
a programelor caracteristică acestei 
etape în mișcarea de amatori. Alături 
de formații cunoscute, cum sînt co
rurile căminelor din Putna și Săpat, 
au apărut formații noi, iar acest fe
nomen este semnificativ pentru am
ploarea mișcării noastre de amatori, 
pentru viața cultural-artistică tot mai 
bogată din satele și orașele noastre, 
din uzine, fabrici, șantiere.

Un singur fapt: numai în acest an, al 
desfășurării concursului, cele 25 000 de 
colective artistice înscrise în compe
tiție au oferit pretutindeni, din Mara
mureș pînă în Dobrogea, din Banat 
pînă la Suceava, peste 75 000 specta
cole, cu un număr greu calculabil de 
spectatori.

Un asemenea fenomen vorbește 
presto despre disponibilitatea și 
tea de frumos a milioanelor

ex- 
se- 
de 

oameni ai muncii, despre dragostea 
lor față de valorile tradiționale de 
artă. Un asemenea fenomen este grăi
tor, în același timp, pentru optimismul 
unanim al societății noastre, definit 
cîndva de George Călinescu prin fe
ricita expresie de „zîmbet social".

Am recunoscut acest zîmbet pe chi
pul tulnicăreselor din Abrud și Țebea, 
pe fata aspră a „țîpuritorilor" din Oaș, 
pe obrazul buciumașilor din Vrancea 
sau al fluierașilor din Făgăraș și 
Hațeg, am recunoscut același zîmbet 
social în hora de pe Someș, de pe 
Șiret sau Olt, în sîrba bănățeană, sau 
dobrogeană, în ceardașul de la izvorul 
Mureșului. Justețea politicii naționale 
a partidului și statului nostru, condi
țiile de deplină egalitate asigurate 
oamenilor muncii indiferent de na
ționalitate. stimularea prin toate mij
loacele a creației spirituale au făcut 
ca, alături de poporul român. toate 
naționalitățile conlocuitoare să-și va
lorifice din plin potențialul cultural 
creator, limba, datinile, costumul, dez- 
voltîndu-și arta conform firii și tra
dițiilor proprii. îmbogățind prin aceas
ta tezaurul comun al culturii noastre, 
peisajul artistic al României socialiste. 
Concursul a oferit o sinteză expresivă 
a artei populare din toate zonele țării, 
într-o întrecere de valori ce exprimă 
marea forță creatoare a poporului des
cătușat.

Concursul s-a dovedit semnificativ 
pentru încă un fenomen : el-s-a impus 
ca o mare școală a talentelor, oferind 
o vastă tribună de afirmare prin artă 
pentru zeci de mii de oameni. 
Este sensul înalt al mișcării de 
amatori, noblețea și rostul ei social. 
Este. în același timp, o dovadă a bo
găției spirituale a omului societății 
socialiste, om de o mare amplitudine 
sufletească, de o sporită polivalentă, 
om ce știe să împletească în chip fe
ricit munca și cîntecul, zilele de crea
ție materială cu sărbătorile cîntecului 
și dansului.

• Un bârbat și o femeie : Patria — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,30.
• Cînd tu nu ești _____ ;____________
timpului pierdut) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 
rești (completare Mihail Kogălniceanu) — 9 ;
16,15 ; 18,45 ; 21.
• O sută unu dalmațieni : Luceafărul — 9 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, Festival — 9 ; 11,15 ; 13,30
21 (la ambele completarea Năică și veverița).
• Zosia : Capitol (completare Cei doi) — 9,30 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 20,30.
• Al șaptelea continent : Central (completare Martin Gas
par) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Amanții din Toledo : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
• Martin soldat : Victoria (completare Numai șase se
cunde) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, Modern (com
pletare 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 Tămăduire).
• Faraonul — ambele serii : Lumina — 9—16 în continuare;
19.30.
• Program pentru copii : Doina — 9 ; 10.
• Profesorul distrat : Doina (completare Aventurile lui 
Bobo-City) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, Dacia (completare 
Vacanța mare) — 8—21 în continuare.
• Sindbad marinarul : Union (completare Ostașii pădurii)
— 15,15 ; 17,30.
• Filme de animație : Union — 20.
• Insulele fermecate — Escapada : Timpuri noi — 9—21 în 
continuare.
• O fată fericită : Ciulești — 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul sării 
(completare Armonie) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Spartacus — ambele serii : Buzești — 15,30 ; 19.
• Loana : Grivița (completare Numai șase secunde) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Aurora (completare Douăzeci 
de ani de comerț) — 8,30 ; 10,45 ; 13 : 15,30 ; 18 ; 20,30, Flo- 
reasca (completare Piccolo) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Zece negri mititel : Bucegl (completare Opt minute de 
vis) — 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flacăra (completare 
Viața plină de surprize) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : Gloria (completare Vacanța 
mare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis (comple
tare Gigantul înaripat) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Melodia (completare Legenda) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Cine va deschide ușa ? : Unirea (completare Efemere)
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zorba grecul : Vitan — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : Miorița (completare Orizont 
științific nr. 10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Ocolul : Popular (completare Gigantul înaripat) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : Arta (com
pletare Stîrcul, pasăre reptilă) — 9—16 în continuare ;
18.15 ; 20,30, Flamura (completare Ostașii pădurii) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : Munca (completare Tntîlnirea)
— 16 ; 18,15 ; 20,30, Cotroceni — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Testamentul incașului : Moșilor (completare O fabulă 
modernă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un idiot la Paris : Colentina (completare Despre
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Cerul începe la etajul III : Volga (completare 
Kogălniceanu) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sora cea mare ; Rahova (completare Orizont științific 
nr. 10/1967) — 15,30.
• Canaliile : Rahova — 18 ; 20,30.
• Sfidarea : Progresul — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Mondo cane — ambele serii : Lira — 16 ; 19,30.
• Pasărea Phonix : Crîngași — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Amprenta : Cosmos (completare Românii și Marele 
Octombrie) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Oameni în rulotă : Viitorul (completare Vecinii) — 15,30; 
18 ; 20,30.
• Joe Limonadă : Ferentari (completare Băiatul și cărbu
nele) — 15,30 *; 18 ; 20,30.

Cînd tu nu ești : Republica (completare In căutarea ------ . . .. ... ............................. .. 211Sj Bucu_ 
11,15 ; 13,45 ;

fumat)

Mihail

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu* : (In sala 
Ateneului Român) : Concert simfonic. Dirijor : 
Mircea Basarab — 20.
• Teatrul
19,30.
• Teatrul
• Teatrul
Bd. Schitu „____________
rnînle — 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : 
Sfîntul Mitici Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Acest animal ciudat — 19,30, (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : Ca-n 
filme — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate pinzela sus 
— 16.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" : Ulciorul — • 
mat ; Cîntăreața cheală — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sinzlana
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
Savoy) : Scandal la Boema — 19,30, (sala 
ria) : Music-Hall — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor : Cu picioarele pe pămint — 20.

de stat de operetă : Sînge vienez —

da Comedie : Capul de rftțol — 20. 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Măgureanu nr. 1) : Privește înapoi cu

sfărî-

— 17. 
(sala 

Victo-

Dimensiunile
invățămintului coregrafic
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Suceava de astăzi, intrată 
puternic pe făgașul indus
trializării, al rapidei dez
voltări economice și soci
ale, presupune șl o com
plexă viață spirituală, la 
nivelul unui oraș mare, 
modern. Posibilitățile oferi
te acum publicului pentru 
recreere și informare cultu
ral-artistică pot face față 
cerințelor unul centru cu o 
populație în continuă creș
tere ? In unanimitate, par- 
ticipanții la ancheta noas
tră s-au referit — alături 
de relevarea unor succese 
obținute pe acest tărîm — 
la lipsa unor factori impor
tanți ai vieții spirituale, în 
primul rînd a unor institu
ții artistice — teatru dra
matic, filarmonică, teatru 
de păpuși — care există de 
mult în celelalte centre re
gionale.

„Suceava șl-a menținut 
viața artistică prin tradi
ția dezvoltată mai ales de 
către „Reuniunea de cîn- 
tare șl declamație" pe baza 
căreia s-a format actualul 
Ansamblu de cîntece și 
dansuri „Ciprian Porum
bescu", arată Ion Simini- 
ceanu, vicepreședinte al 
Sfatului popular al regiunii 
Suceava. Aceasta este sin
gura instituție artistică 
profesionistă pe care o a- 
vem. în cadrul ei funcțio
nează și o orchestră popu
lară. precum și o secție de 
estradă, creată acum doi 
ani, și încă neoficializată. 
Dispunem doar de vechea 
clădire a ansamblului. După 
părerea mea, Comitetul 
de Stat pentru Cultură 
și Artă ar fi trebuit 
să se gindească mai de 
mult la nevoile cultu- 
ral-artistice ale Sucevei. 
S-ar fi cuvenit ca aici să 
existe cel puțin un colectiv 
de teatru profesionist. Dar 
șl organele regionale au

loroși, la ala căror spec
tacole date în București 
sau în străinătate se gă
sește cu greu un bilet, se 
prezintă la Suceava în 
fața unor săli aproape goale. 
Firesc ar fi ca animatorii 
culturali ai orașului să fi 
tras din aceste fapte anu
mite concluzii, să fi între
prins anumite acțiuni pen
tru educația artistică a pu
blicului. Dar posibilitățile 
de cultivare și informare 
artistică a publicului sînt 
reduse.

Ceva mai bine se prezint! 
situația în privința artelor 
plastice, deși există și aici 
multe posibilități nefolo
site. In ultimii ani, utili- 
zîndu-se niște săli mai mici, 
s-au organizat des în oraș 
expoziții colective sau per
sonale de pictură, sculptură 
și grafică românească și 
străină, care au oferit pu
blicului interesat prilejul de 
a fi la curent cu proble
mele și evoluția artei plas
tice. Numeroase lucrări de 
artă colecționate însă la 
muzeu nu sînt accesibile 
publicului și n-au putut fi 
prezentate într-o expoziție 
permanentă din lipsă de 
spațiu. Abia acum se în
trevede posibilitatea de a 
muta muzeul într-un local 
mai mare care va permite 
expunerea colecțiilor , „Nu 
există în oraș nici un ma
gazin de vînzare a lucră
rilor de artă, deși se dis
cută de vreo trei ani des
pre necesitatea creării lui, 
ne-a spus artistul plastic 
Istvan Vigh. Sfatul popular 
nu ia măsuri pentru asigu
rarea spațiului necesar". Ar 
fi nevoie și de o serie de 
conferințe pentru informa
rea publicului în domeniul 
artei. Dar acestea se ini
țiază sporadic și de regu
lă nu sînt popularizate bine 
— aceasta fiind de altfel 
situația pentru aproapeI-------------

i Viața artistică

In fiecare an, din școala 
de pe strada Lt. D. Lemnea 
își iau zborul noi balerini. 
Unii vor deveni soliști cu 
faimă, alții vor fi niște 
foarte bune viori a doua, 
iar alții se vor pierde în a- 
nonlmat. De ce ? Fiindcă 
școala pregătește numai ba
lerini și nimid altceva. Poa
te că unii dintre elevi au 
înclinații spre pedagogie, 
poate alții vor fi buni maeș
tri de balet, poate alții ar 
putea să devină corepeti
tori, poate profesori, poate... 
un șir lung de poate s-ar 
mai putea adăuga.

Despre acestea și încă 
despre altele ne-a vorbit 
în deplină cunoștință de 
cauză directoarea Ester 
Maghiar, care de mai bine 
de un deceniu răspunde de 
destinele acestei școli. 
„Sînt foarte multe de spus. 
Aș începe cu clădirea care 
este total improprie. Solu
ții pentru mai bine, și nu 
numai soluții, există. Sta
tul ne-a acordat fondurile 
utile construirii unui local 
nou, cu dotarea necesară, 
arhitecții au executat pro
iectele, s-au căpătat apro
bările, ni s-a repartizat și 
terenul (admirabil ampla
sat atît pentru urbanistica 
orașului, cît și pentru ne
voile noastre profesionale), 
lîngă Facultatea de științe 
juridice, pe locul terenuri
lor de tenis. Elevii ar fi 
aproape de 
de muncă, 
tanțele în 
practică și 
permanent 
fesorilor. Nici sportivii n-ar 
suferi, fiindcă în locul ce
lor șase terenuri existente 
pe acea suprafață li s-au 
oferit opt. Dar (fiindcă 
totdeauna există cite un 
„dar") nu e de acord fe
derația de tenis. Și de a- 
proape trei ani nu s-a gă
sit încă formula magică 
prin care să poată fi con
vinsă 
fiindcă probabil un 
„Sesam 
necesar, 
puizîndu-și elocvența. To
tuși noi nu ne pierdem

viitorul lor loc 
s-ar anula dis- 

perioada de 
în plus ar fi 

sub ochii pro-

această federație, 
nou 

deschide-te“ este 
argumentarea e-

speranța, însă ni se rupe 
inima văzînd cum viitorul 
uhor împliniri se amînă și 
cum timpul se irosește. 
Spre exemplu, anul I face 
numai o jumătate din pro
gramul prevăzut, fiindcă, 
altfel, ceilalți ani nu ar a- 
vea unde lucra".

Teatrele de operă, ope
retă și 
matice 
nevoie 
tuația . 
după sine și o fluctuație 
a metodelor de pregătire și 
dacă în cadrul școlii, să zi
cem, aceasta nu se simte, 
pe scenă diferențele sînt e- 
vidente. Artista emerită 
Ileana Iliescu, prim-solistă 
a Operei Române, spunea, 
feferindu-se la pregătirile 
pentru Studioul '68, că se 
observă „diferențe de in
terpretare chiar a unei 
mișcări clasice, ceea ce nu 
e permis. Iar regizorul 
spectacolului, maestrul de 
balet Oleg Danovski, e o- 
bligat să se ocupe de omo
genitatea ținutei mîinilor 
sau a picioarelor. De ce o 
risipă de energie, un con
sum nervos, care în condi
țiile unei școlarizări nor
male ar fi înlăturate ?“. Nu 
există nici o istorie a ba
letului în care să nu se 
vorbească despre stilul pe 
care l-a avut Școala de co
regrafie, odată cu ordo
nanța semnată de Ludovic 
al XIV-lea pentru înființa
rea „Academiei de dans", 
sau mai tîrziu, despre școa
la devenită celebră, înte
meiată de Petru cel Mare 
în capitala imperiului său, 
după modelul celei pari
ziene, condusă timp de șai
zeci de ani de Petipa, ve
nit special din Franța. Dar 
tratatele, istoriile și studii
le nu pomenesc numai de 
stelele celebre ieșite din a- 
ceste școli, ci și de re"’hlftil 
special, nu numai p.ofesio- 
nal, ci și de viață, la care 
erau supuși elevii pe toată 
perioada școlarizării. Stu
diile zilnice, eforturile pro
fesionale trebuie dublate 
de asimilarea unor vaste 
cunoștințe teoretice de

chiar teatrele dra- 
din toată țara au 
de coregrafi. Fluc- 
profesorilor aduce

specialitate, toate fiind în
soțite, firesc, de un anu
mit regim de viață, de un 
regim alimentar adecvat, 
oferindu-i-se elevului și 
interpretului de mai tîrziu 
o bună condiție fizică, pe 
care o va păstra apoi toată 
viața. Pentru obținerea și 
păstrarea condiției fizice 
nu numai pentru teatrele 
de balet, ci și pentru cele 
de proză, pleda șl regizorul 
David Esrig : „Ar trebui 
un profesor care să aibă 
cunoștințe de igienă, de 
dietă, indispensabile unui 
actor pentru întreaga sa 
carieră, un profesor care 
să facă nu gimnastică cu 
actorii, ci o suită de exer
ciții bizuite pe o bună cu
noaștere a funcțiilor corpu
lui omenesc, ca să-l mlă
dieze. Antrenamentul de a- 
cest fel nu este necesar nu
mai în spectacolul bazat pe 
o anumită expresie a miș
cării, ci și în spectacolul 
obișnuit, dîndu-i actorului 
precizie, eleganță și acu
ratețe în mișcare". Ar fi 
necesar e evident, dar 
școala de coregrafie este în 
imposibilitate de a satis
face asemenea nevoi, pro
filul său fiind de liceu u- 
manist (?). Cum se rezol
vă. sau nu se rezolvă, con
cret explică Ester Ma
ghiar : „Specialitatea cere 
douăzeci de ore muncă 
practică pe săptămînă. Fi
resc ar fi însă patru ore pe 
zi (repetiții, practică pentru 
anii superiori). Deci progra
mul liceului umanist trebuie 
redus. Abia anul trecut e- 
levilor noștri li s-a admis 
să-și dea maturitatea cu a- 
cest sistem de program. Se 
studiază româna, franceza, 
istoria, filozofia, biologia, 
istoria artelor plastice, a 
muzicii, a dansului, istoria 
literaturii universale, și la 
sfîrșit se obține o diplomă 
de maturitate. Ce fac ab
solvenții după aceea, cum 
vor căpăta o calificare su
perioară, indispensabilă în 
evoluția societății noastre, 
nu se știe încă. Și apoi mai 
este ceva, o seamă de dis
cipline practice se învață,

paradoxal, numai după 
materiale teoretice (dansu
rile istorice, dansurile po
poarelor, dansul modern). 
Ar fi bine, cum se face și 
în alte țâri, ca pentru un 
studiu temeinic să predea 
specialiști, fiind vorba de o 
organizare metodică a miș
cărilor, a dansului".

Ileana Iliescu susținea a- 
celași lucru, dar nu numai 
pentru perioada școlariză
rii, ci și mal tîrziu, în tim
pul activității profesiona
le : „Revistele și cărțile de 
specialitate sînt puține, a- 
duse mai mult la întâmpla
re decît ca urmare firească 
a unei documentări orga
nizate. Cum tot în mod 
neorganizat, folosind siste
mul „pe apucate", se trans
mit cunoștințele acumu
late de cei care au călăto
rit pentru schimburi de 
experiență sau specializări 
în străinătate. Exemplifi
carea practică a celor vă
zute este foarte utilă, mai 
ales că există în lume o 
permanentă frămîntare le
gată de destinele dansului". 
Este foarte greu într-ade- 
văr ca numai din albume, 
cărți, reviste sau prin viu 
grai să poți cunoaște ce fac 
Taylor, Marta Graham, 
Balanchine. Demonstrația 
practică, cunoașterea pro
fesională, sînt necesare, in- 
lăturîndu-se astfel diletan
tismul nociv, informarea 
după „ureche", care 
naștere fără vrere 
poate din dorința de a face 
ceva nou, ale cărui rădă
cini și practici nu le știi) 
și care se manifestă în re
citaluri, în spectacolele de 
varietăți, la televiziune, 
îmbrăcînd adesea haina 
prostului gust. Dansul is
toric, dansul fiecărui popor, 
dansul modern au niște 
legi bine stabilite, o meto
dologie precisă, după care 
se conduc și care nu pot 
fi ignorate. Abia după în
sușirea lor temeinică se pot 
naște interpretări cu ade
vărat creatoare. Și toate 
astea s-ar putea învăța 
dacă s-ar înființa o secție 
de învățămînt superior în

iau 
(sau

cadrul Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" sau 
poate pe lingă I.A.T.C. Tre
buie avută în vedere, au 
subliniat mai mulți interlo
cutori, și pregătirea viitori
lor maeștri coregrafi — de 
care depinde într-o măsu
ră hotărîtoare valoarea 
spectacolului de dans —, ca 
și formarea libretiștilor atît 
de necesari 
niu.

Desigur, 
vorba de o 
perioară generală a 
turor absolvenților, fiind
că această meserie, cu 
legile ei specifice, începe 
la 17 ani și nu la 25. Și cei 
care dovedesc un talent de
osebit o pot urma în ace
lași timp cu 
meseriei, 
universul 
din aceștia pot suferi un 
accident profesional care 
să-i pună în imposibilita
tea de a mai dansa, sau să 
se constate o maladie care 
să le interzică accesul pe 
scenă. Ce fac ? Se îndreap
tă tîrziu spre alte facultăți, 
spre alte meserii, rămînînd 
cu complexul neîmplinirii ? 
Avînd o calificare superi
oară, pot deveni maeștri de 
balet, corepetitori, peda
gogi. Pe urmă mai sînt și 
ceilalți, care pe lîngă meș
teșug dovedesc și înclinații 
teoretice; li s-ar putea ca
naliza aptitudinile spre o 
profesiune teoretico-artis- 
tică. „Nu mă gîndesc ca pe 
acest drum să se îndrepte 
elementele mediocre, — in
sistă Ester Maghiar — con- 
siderînd o asemenea carie
ră, un refugiu, un loc co
mod în care se pot camu
fla nedotații, ci mă refer la 
elevii care reușesc cu brio 
la examenul exigenței ma
xime. Un bun pedagog tre
buie să fie nu numai 
un bun dansator, ci un bun 
cunoscător al disciplinelor 
teoretice, un gînditor. Și 
cîtă nevoie este de aseme
nea oameni în toate teatre
le !“, „Evoluția Drofesiona- 
lă a micilor coregrafi de 
azi, mă interesează atît 
obiectiv, fiind imposibil

în acest dome-

nu poate 
școlarizare

fi 
su- 
tu-

exercitarea 
îmbogățindu-și 

spiritual. Unii

progresul fără o speciali
zare superioară, a unui Stu
diu de continuitate (așa 
cum se întîmplă și în cele
lalte arte) cît și subiectiv, 
— ne mărturisește scriito
rul Pop Simion — în dez
baterea aceasta punîndu-și 
amprenta și situația mea 
de părinte : fiica mea e 
elevă a școlii de coregra
fie și, gîndindu-mă la viito
rul ei, mă pot pune even
tual, în situația tuturor pă
rinților care vor ca odras
lele lor să-și desăvîrșească 
cu temeinicie studiul în 
perimetrul pe care și l-au 
ales“. Iar regizorul David 
Esrig adaugă : „Pentru o 
școală medie de coregra
fie trebuie gîndit un pro
gram special, de sine stătă
tor, în care unele materii 
să aibă o altă pondere de
cît în liceul umanist (ana
tomia și fiziologia omului, 
istoria artelor, istoria sti
lurilor, istoria spectacolu
lui). Și pentru asta învăță- 
mîntul mediu e insuficient. 
După părerea mea, este un 
domeniu grav neglijat. Nu 
sînt critici de specialitate, 
nu sînt profesori de stil, de 
mișcare, de dansuri istori
ce, etc. Actorul trebuie 
să le știe, așa cum trebuie 
să cunoască, nu numai ad- 
hoc, pentru un spectacol 
sau altul, dansul istoric sau 
cel modern. De la cine să 
învețe ? în momentul cînd 
învățămîntul superior va 
educa asemenea pedagogi 
nu se vor mai face obstruc
ții administrative la anga
jarea lor, necesitatea creînd 
funcția. în străinătate s-au 
remarcat pregătirea fizică 
și stilul actorilor Teatrului 
de Comedie care au inter
pretat „Troilus și Cresida", 
„Umbra" și „Capul de ră- 
țoi“. Ei bine, această pregă
tire s-a obținut printr-o 
muncă serioasă, prin ore 
de exerciții, de lecții sub 
supravegherea profesoarei 
Paule Sybille, pe care tea
trul, cu efort, o angajează 
temporar".

Iată cite probleme, de o 
acuitate și o stringență pe 
care ele singure o demon
strează, s-au ivit trecînd 
dincolo de luminile rampei. 
Asigurîndu-se condiții op
time de învățămînt în școa
la de coregrafie, satisfac
țiile vor fi mari pentru toți 
cei care nu și-au cruțat 
eforturile pentru înfăptui
rea acestui act de cultură 
și astfel o muncă ce începe 
din copilărie și durează 
zile, săptămîni, luni și ani, 
o viată. își va găsi împli
nirea

Andriana FIANU
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insistat prea puțin pentru 
organizarea unor instituții 
de artă profesionistă". La 
Comitetul regional de cul
tură și artă ni s-a spus : 
va fi gata localul Ca
sei de cultură a sindi
catelor. După terminarea 
lui vom studia și problema 
înființării unor instituții de 
artă, ne gîndim la un tea
tru dramatic, un teatru de 
păpuși, poate si o filarmo
nică cu activitate perma
nentă la Suceava, întrucît 
ele ar avea condiții bune 
de activitate. De altfel. în 
orașul nostru se prezintă 
și acum spectacole susți
nute de formații venite în 
turneu din țară; noi am 
organizat aici și o stagiune 
permanentă a instituțiilor 
de artă din Botoșani, fie
care prezentînd cite un 
spectacol la două săptă
mîni.

In așteptarea unei noi 
clădiri însă — prin inexis
tența căreia „se justifică" 
în mod ciudat lipsa <i« 1- 
nițiativă in ceea ce pA 
vește activitatea artistică — 
forurile locale au neglijat 
și amenajările la vechiul 
local. „Din cauza fisurilor 
mari apărute în pereți, o 
parte a clădirii este pe cale 
de a se prăbuși, dacă nu 
va fi reparată urgent, ne 
spune Ion Curechianu, di
rectorul ansamblului „Ci
prian Porumbescu". în timp 
ce noi nu avem unde face 
repetiții, o serie de încă
peri au o altă destinație, 
despre eliberarea lor tot 
discutîndu-se de zece ani. 
Alături, la cîțiva metri, 
este o construcție pe care 
am putea s-o transformăm 
în sală de repetiții pen
tru balet. Sfatul popular 
ne-a promis-o. dar prac
tic nu ne-a ajutat s-o ob
ținem, și de doi ani de 
zile stă complet nefolosită. 
Și sala de spectacole este 
„neprimitoare". Nu e vorba 
doar de faptul că scaunele 
scîrțîie, făcînd imposibilă o 
audiție corespunzătoare. Nu 
sîntem racordați la rețeaua 
de încălzire, deși centrala 
termică se află doar la 20 
de metri de clădirea an
samblului. De aceea o serie 
de formații aflate în turneu, 
soliști invitați să cînte la 
Suceava ocolesc această 
sală, iar publicul nu vine 
la spectacole".

Nu sînt rare cazurile cînd 
artiști dintre cei mai va-

toate manifestările cultural- 
artistice care au loc în Su
ceava. în domeniul muzicii, 
de asemenea nu există pre
ocupare pentru informa
rea și educarea publicului 
prin expuneri, audiții «au 
prin concerte lecții — care 
se mai organizau acum 4— 
5 ani. Medicul Romeo Mun- 
teanu este de părere c! 
Filarmonica din Botoșani, 
interesată să-și cîștige au
ditori la Suceava, ar pu
tea să întreprindă acțiuni 
substanțiale de educație 
muzicală și în afara con
certelor obișnuite.

Scriitorii locali stnt or- 
ganizați într-un cenaclu. 
Dar activitatea noastră, ne 
spunea prozatorul George 
Sidorovici, se limitează mai 
ales la ședințele lunare. Cît 
privește artiștii plastici, a- 
ceștia sînt mai numeroși 
abia de anul acesta, prin 
venirea unor absolvenți de 
la institut. Dar nici organe
le locale nu depun eforturi 
pentru a stimula atragerea 
și stabilizarea artiștilor 
plastici în oraș, neglijînd 
să le asigure condiții favo
rabile de activitate. Fon
dul plastic, după cum 
ne-a spus Vladimir Văz- 
dăuțeanu, directorul acea- 
tei instituții, a oferit banii 
necesari pentru crearea a 
două ateliere de pictur! 
de vreo doi ani de zile. 
Ele nu s-au construit însă, 
pentru că D.S.A.P.C. Su
ceava nu a găsit locul po
trivit unde să le așeze. A- 
nul acesta Fondul plastic 
a propus din nou să se 
construiască un complex de 
ateliere, urmînd ca o parte 
din fonduri să fie dată 
de sfatul popular, așa cum 
s-a procedat la Craiova. 
Dar șl această propunere 
este tratată deocamdată cu 
indiferentă.

Asemenea fapte arată că 
viața cultural-artistică a o- 
rașului nu se bucură de a- 
tenția cuvenită, ajungîndu- 
se la situația nefirească de 
astăzi, cînd Suceava este 
aproape cu totul lipsită de 
instituții artistice. Forurile 
locale și centrale ar 
trebui să ia măsuri ca o- 
rașului să i se asigure con
diții prielnice pentru des
fășurarea unei activități 
cultural-artistice complexe, 
pe măsura tradițiilor aces
tui oraș, a rapidei lui dez
voltări economice și sociale.

Ion CIUCHI 
Nistor ȚUICU

t V
18.00 Stadion. 18,20 Buletinul circulației rutiere. 

18,30 Pentru copii : A.B.C. — De ce ? Mozaic in alb. 
19,00 Ecran literar. 19,30 Telejurnalul de seară. 
19,45 Agenda dv. 19,50 Buletinul meteorologic. 20,00 
Sărbătoarea majoratului — Spectacol organizat do 
Comitetul orășenesc București al Uniunii Tineretu
lui Comunist (Transmisie din Sala Palatului). 21,00 
Reportaj : Anul XX — „La noi în sat". 21,15 Film 
artistic : îndrăgostiți! din Toledo. 22,35 Telejurnalul 
de noapte.
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Lucrările Comisiei pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale și ale

Cronica zilei

Comisiei juridice ale Marii
CU PRILEJUL ANIVERSARII 

ARMATEI POPULARE 
IUGOSLAVE

Adunări NaționaleJ
te tov. Ion Cotoț, secretar al Con
siliului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor.

De asemenea, membrii Comisiei 
pentru sănătate, prevederi și asi
gurări sociale au început studierea 
secțiunilor Planului de Stat al eco
nomiei naționale și ale Bugetului de 
Stat pe anul 1968 privitoare la do
meniile sănătății și asigurărilor so
ciale.

Comisia a luat în discuție unele 
proiecte de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emi
se de Consiliul de Stat între sesi
uni, prezentate de tov. Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat.

în cadrul lucrărilor în comisii ale 
actualei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale, joi 21 decembrie a avut 
loc, sub președinția acad. Ștefan 
Miicu, ședința comună a Comisiei 
pentru sănătate, prevederi și asigu- 
ră'ij sociale și a Comisiei juridice. 

Membrii comisiilor au examinat 
fi discutat proiectul de lege privind 
ooncediul de odihnă al angajaților, 
oare a fost expus de către tov. Pe
tre Blajovici, ministrul muncii.

Explicațiile cerute de deputați au 
fost date de către tovarășii Petre 
Blajovici și Petre Lupu, președinte
le Comitetului de stat pentru pro
bleme de organizare și salarizare.

La lucrările comisiilor a luat par-

Cu prilejul celei de-a XXVI-a ani
versări a Armatei populare iugoslave, 
atașatul militar aero și naval al R.S.F. 
Iugoslavia la București, Djoko Cam
ber, a oferit, joi seara, un cocteil în 
saloanele ambasadei. Au luat parte 
general-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor armate, 
general-locotenent Ion Coman și ge
neral-colonel Mihai Burcă, adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului aface
rilor externe, generali și ofițeri su
periori. Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Republi
ca Socialistă România, atașați mili
tari și alți membri ai corpului diplo
matic.

știință din Capitală, prezidiul Aca
demiei Republicii Socialiste România 
a sărbătorit pe acad. Nicolae Sălăgea- 
nu cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 
de ani.

Au participat numeroși academi
cieni și alți oameni de știință și cul
tură. Sărbătoritului i-au .
urări de sănătate și noi succese în 
activitatea sa.

Acad. Nicolae Sălăgeanu a mulțu
mit pentru cinstirea și prețuirea a- 
cordată.

jtnnță și 
fost adresate

★

unei festivități, care a 
la Iași, au fost oferite

SARBATORIREA
Acad. NICOLAE SALAGEANU

în cadrul unei reuniuni care a avut 
loc joi seara, la Casa oamenilor de

în cadrul 
avut loc joi 
în dar Bibliotecii centrale universitare 
din localitate, din partea Comitetului 
de tipărituri de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., 2 400 de vo
lume, constituind o selecție reprezen
tativă a activității editoriale a U.R.S.S. 
Cu acest prilej, I. K. Tomșin, consi
lier cultural al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, a rostit o scurtă cuvîntare. 
Prof. Grigore Botez, directorul Biblio
tecii centrale universitare, a mulțumit 
pentru cărțile oferite.

(Agerpres)

Premiile Festivalului national SPORT
al teatrelor dramatice

Festivalul național al teatrelor 
dramatice, manifestare organizată 
de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă în cinstea celei de-a 
20-a aniversări a proclamării Repu
blicii, care s-a desfășurat la Bucu
rești între 11 și 20 decembrie, a 
luat sfîrșit.

Juriul Festivalului, alcătuit din 
personalități ale vieții noastre ar
tistice și culturale, a hotărît să a- 
corde următoarele distincții :

Premiul pentru cel mai bun spec
tacol : a) „D-ale carnavalului" d» 
I. L. Caragiale, realizat de colecti
vul Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra", cu mențiune specială pen
tru regie (Lucian Pintilie); b) „Pe
tru Rareș" de Horia Lovinescu, rea
lizat de colectivul Teatrului „C. I. 
Nottara". cu mențiune specială pen
tru interpretarea eroului principal 
(George Constantin).

Premiul pentru regie : Ion Cojar, 
pentru realizarea spectacolului „A- 
fară-i vopsit gardu’, înăuntru-1 
leopardu'" de Al. Popovlci, prezen
tat de Teatrul Tineretului din Pia
tra Neamț.

Premiul pentru scenografie : Li- 
viu Ciulei, Giulio Tincu și Ovidiu 
Bubulac, pentru scenografia spec
tacolului „D-ale carnavalului", 
(Teatrul Lucia Sturdza Bulandra) j 
Ștefan Hablinski și Mioara Buescu, 
pentru scenografia spectacolului 
„Afar.ă-1 vopsit gardu’, înăuntru-i 
jartWafrli i’“ /'Tsanirnl T’in 
Piatra Neamț); Mircea Marosiri, 
pentru contribuția scenografică la 
spectacolele prezentate în festival 
(decorul la „Nunta din Perugia" d» 
AI. Chirlțescu, al Teatrului Națio
nal din Iași, cadrul plastic la spec
tacolul „Miorița" de Valeriu Ana- 
nia, al Teatrului „Barbu Delavran- 
cea" șl scenografia la spectacolul 
„Petru Rareș" al Teatrului „C. I. 
Nottara").

Mențiuni speciale : Spectacolului 
„Opinia publică" de Aurel Baranga, 
al Teatrului de Comedie, pentru 
omogenitatea interpretării ; Teatru
lui! de Stat din Tg. Mureș, pentru 
contribuția sa artistică la Festival

cu spectacolele „Petru Rareș" 
Horia Lovinescu și „Lovitura" 
Sergiu Fărcășan ; Institutului 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" pentru valorosul 
său efort experimental în realizarea 
spectacolului „Balade" de Dominic 
Stanca.

Mențiuni: Livia Baba, pentru In
terpretarea rolului Bunica din spec
tacolul „Stana" al Teatrului de 
Stat din Sibiu ; Elena Bartok, pen
tru interpretarea rolului Zenovia 
din spectacolul „Nunta din Peru
gia" al Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași; Bencze Fe
renc, pentru interpretarea rolului 
Profesorul de muzică din spectaco
lul „33 de scrisori anonime" al Tea
trului Maghiar de Stat din Cluj : 
Valentino Dain, pentru interpreta
rea rolului Iankovics din spectaco
lul „Procesul Horia" al Teatrului 
Național din Cluj ; Ion Fiscuteanu, 
pentru interpretarea rolului Clov
nul din spectacolul „Afară-i vopsit 
gardu’, înăuntru-i leopardu’" al 
Teatrului Tineretului din Piatra 
Neamț ; Leni Pințea-Homeag, pen
tru interpretarea rolului Ioana 
Boiu din spectacolul „Suflete tari" 
al Teatrului Național din Craiova ; 
Erwin Kuttler, pentru scenografia 
spectacolului „Stana" al Teatrului 
de Stat din Sibiu ; Magda Popovici, 
pentru interpretarea rolului Fana 
din spectacolul „Corigență la dra- 

. . . goste" al Teatrului „Ion Creangă" ;
leopardu’", (Teatrul Tineretului din Dorin Varga, pentru' interpretarea 

XT----- « . »«—- rolurilor Haiducul Pănțu și Avram
Iancu, din spectacolul „Eroii" al 
Teatrului „C. I. Nottara" ; Elena 
Veakis, pentru decorurile spectaco
lelor „Io, Mircea Voievod" și „Res
taurarea hainelor Sfîntului 
tin" ale Teatrului „Matei 
din Timișoara.

★
Juriul criticilor dramatici 

dat premiul criticii teatrale — in
stituit de secția de dramaturgie a 
Uniunii Scriitorilor — pentru cel 
mai promițător debut, tînărului 
dramaturg Leonida Teodorescu.

de 
de 
de

Augus-
Millo"

a acor-

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

sintetlce de „loc de muncă". 
Iată cîteva exemple tipice : 
„Eficiența economică, ex
primată în tona de țiței, de- 
Îiinde de organizarea locu- 
ui de muncă, de suprave

gherea atentă și neîntre
ruptă a utilajelor". „Pro
gresul depinde de entuzias
mul și dragostea pentru 
meserie și pentru locul de 
muncă". „Trebuie cultivat 
prestigiul, numele frumos 
pentru locul unde lucrezi" 
etc. (schela petrolieră „Bol
dești").

Tîlcul unor asemenea 
răspunsuri, după cum 
ne-am dat seama din sec
vențele următoare ale con
vorbirii, constă în aceea că 
stabilitatea la locul de 
muncă reprezintă chezășia 
cultivării tradiției șl conti
nuității de concepție în ca
drul întreprinderii. La rîn- 
dul lor, acești factori psiho
sociali influențează asupra 
spiritului de disciplină și al 
conștiinciozității în muncă. 
Ceea ce, împreună cu com
petența profesională a lu
crătorilor, formează una din 
premisele subiective esen
țiale ale producției mo
derne.

Reputația pe care ?l-o 
creează întreprinderea, gra
ție mai ales calității facto
rului uman care o deser- 
vește, capătă — ca să zi- 
oem așa — atributul de 
„membrană" protectoare: pe 
de o parte, ea ferește co
lectivele de muncă de „in
filtrarea" elementelor pasa
gere, nestatornice și. pe 
de altă parte, dezvoltă acei 
curenți „subterani" de a- 
tracție, care conservă sta
bilitatea efectivului de oa
meni existent. în schela 
amintită, am constatat că, 
cel puțin la nivelul echi
pelor de muncă, majorita
tea lucrătorilor — vîrstnicl 
sau tineri — s-au întîlnit, 
pentru prima oară în viața 
lor, cu o meserie, pe „te
renul" petrolului; ei „s-au 
legat" de petrol și au ră
mas în cadrul lui. De aci 
bogata lor experiență pro
fesională și umană, carac
terul cumpănit al judecății 
și seriozitatea în muncă.

Faptul se confirmă ca va
labil și pentru alte între
prinderi. într-o recentă cer
cetare de sociologie a mun
cii se arată, de pildă, că 
există o legătură strînsă în
tre experiență și deprin
deri, p» de o parte, și ve-

chimea în muncă, pe de 
altă parte. Astfel, într-o a- 
numită grupă de vechime 
(peste 10 ani) diferența din
tre procentul fruntașilor șl 
al muncitorilor (lucrători 
cu priceperi șl deprinderi 
diferite) este în două din 
secțiile unei mari uzine, de 
27,8 la sută și, respectiv, de 
16,2 la sută, ceea ce demon
strează că vechimea și, Im
plicit, stabilitatea în mun
că reprezintă unul din su
porturile perfecționării pro
fesionale a muncitorului.

Dimpotrivă, instabilitatea

Tinerii boxeri români
victorioși

Numeroși spectatori au urmărit 
aseară în sala Floreasca din Capi
tală meciul de box dintre echipei» 
de tineret ale României și Franței, 
contînd pentru „Cupa Europei". 
Pugiliștil români au obținut victo-

ria cu scorul de 8—2. în cea mal 
spectaculoasă gală, la cat. semi- 
ușoară, Calistrat Cuțov a dispus 
la puncte de cunoscutul campion 
francez Dominique Azzaro. Iată 
celelalte rezultate tehnice : Nicolau 
(R) b. 
b p. 
b. ab. 
David 
Kaser
rusfel (F); Năstac (R) b. p. Chapier 
(F); Iancu (R) b. p. Deporter (F)) 
Poncelet (F) b. p. Sănătescu (R). 
Returul va avea loc la 17 martie 
la Paris.

ab. Bihin (F); Cosentino (F) 
Nedelcea (R); Pometcu (R) 
I Laine (F); Ene (R) b. p. 
(F); Silberman (R) b. ab. 
(F); Călin (R) b. ko. I Wa-

în- 
ho- 
}U-

In ultimul meci al turneului 
treprins în Canada, echipa de 
chei pe gheață a României a 
cat la Hamilton (Ontario) cu echipa 
locală „Red Wings". Sportivii cana
dieni au obținut victoria cu scorul 
de 7—2. In cursul turneului ho- 
cheiștii români au cîștigat 5 întîl- 
niri, au pierdut 5 și au realizat un 
joc egal.

IN ClTEVA RlNDURI

★

în semifinalele turneului de box 
de la Moscova, la categoria pană, 
B. Kuznețov (U.R.S.S.) l-a întrecut 
la puncte pe C. Crudu (România), 
iar mexicanul A. Roldan a cîștigat 
la finlandezul R. Maronen. în fi
nala categoriei grea vor boxa olan
dezul R. Loubbers și sovieticul A. 
Turkin. Primul l-a eliminat pe An
ders (R.D.G.), iar al doilea pe ro
mânul V. Mariuțan.

La încheierea
(Urmare din pag. I)

dreaptă a poporului vietnamez, po
porul român, țara noastră consideră 
imperios necesară sistarea imediată 
și necondiționată a bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam, retrage
rea trupelor interventionist» de p» 
teritoriul Vietnamului de sud, curma
rea tuturor acțiunilor agresive, asi
gurarea dreptului poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soarta.

Problema situației din Orientul 
Mijlociu, complicată și agravată d» 
conflictul armat din iunie dintre ță
rile arabe și Izrael, a format obiect d» 
preocupare prioritară și predominan
tă în cadrul actualei sesiuni, chiar 
dacă ea n-a mai fost discutată în 
plenul Adunării Generale. încă in 
intervențiile la discuția generală, cea 
mai mare parte din delegații s-au 
pronunțat pentru soluționarea pro
blemelor conflictuale pe căi pașnic», 
politice, potrivit cu interesele tuturor 
țărilor din aoeastă regiune. Suspen
darea temporară a ședințelor plenar» 
ale Adunării Generale a permis o in
tensă activitate de contacte și consul
tări neoficiale, cu participarea preșe
dintelui Adunării, a secretarului ge
neral al O.N.U., a diferitelor grupuri 
de state în vederea găsirii unei for
mule care să întrunească un consens 
general. în cursul dezbaterilor din 
Consiliul de Securitate au fost exa
minate mai multe proiecte de rezo
luție prezentate de India, Nigeria și 
Mali șl, respectiv, de S.U.A., de An
glia, de Uniunea Sovietică. Proiectul 
sovietic, insistînd asupra retragerii da 
urgență a trupelor izraeliene din te
ritoriile ocupate, preconiza totodată 
dreptul tuturor statelor din această 
regiune la existență ca state națio
nale independente, la trecerea pașni
că a navelor prin apele internaționa
le, încetarea stării de război și limi
tarea cursei înarmărilor în regiune.

Ca rezultat al unor eforturi colec
tive, în Consiliul de Securitate a fost 
adoptat, prin vot unanim — atît 
al membrilor penmanenți. cît și 
al membrilor nepermanenți — 
proiectul de rezoluție propus de 
Anglia. Consacrînd răspunderea 
O.N.U. față de situația din Orien
tul Mijlociu, rezoluția adoptată 
— cu toate limitele și impreciziunil» 
sale — are meritul că reflectă prin
cipii fundamentale ale unei reglemen
tări durabile : a) inadmislbilitatea 
anexării unor teritorii ca urmare a 
operațiilor militare 
■tării de beligerantă 
pentru toate statele 
dreptului de a trăi In 
unor frontiere sigure

Firește, adoptarea rezoluției nu a 
rezolvat problemele ; în perioada 
care s-a scurs de atunci în regiunea 
respectivă a continuat să domnească 
încordarea, s-au produs noi inciden
te, s-a menținut pericolul redeschi
derii conflictului militar. Sînt de a- 
ceea necesare în continuare eforturi 
pentru a se ajunge la o reglemen
tare justă și durabilă și în această 
privință Organizației Națiunilor Uni
te, tuturor statelor, în primul rînd 
celor direct interesate, le revine un 
rol important.

în ce privește tara noastră, pozi
ția ei este binecunoscută. De la în
ceput România s-a pronunțat pentru 
reglementarea diferendelor pe calea 
înțelegerii, exprimîndu-și părerea că

sesiunii O.N.U

șt b) încetare» 
șl asigurare» 

din regiune a 
pace, în cadrul 
și recunoscute.

un război Intre statele arabe și 
Izrael nu ar servi nici unora nici 
altora, ci numai cercurilor reacțio
nare. imperialismului international. 
După declanșarea ostilităților, gu
vernul român a adresat un apel ofi
cial țărilor în conflict pentru înceta
rea acțiunilor militare și adoptarea 
unor măsuri ca acestea să nu mai 
poată fi reluate. în cadrul O.N.U, 
reprezentanții țării noastre au mili
tat pentru găsirea unul mod de so
luționare a conflictului, acceptabil 
pentru părțile interesate. Ca urmare 
a faptului că Izraelul a ocupat o 
parte din teritoriile arabe, (ara noas
tră consideră că în momentul do 
față de o Importanță primordială 
este retragerea trupelor din terito
riile ocupate și 
orice pretenții de 
vantaje teritoriale 
operațiilor militare, 
trebuie recunoscut 
stat din regiune de , ____ ___
gurate existența Independentă și su
verană, dreptul la securitate și la o 
dezvoltare pașnică nestînjenită. Ca
lea salvgardării păcii și securității în 
Orientul Apropiat nu poate fi decît 
aceea a soluționării, pe baze reclproo 
acceptabile, a divergențelor existen
te, desfășurarea tratativelor cu parti
ciparea țărilor interesate pentru re
glementarea problemelor litigioase, 
intre eare problema refugiaților »- 
rabi, crearea premiselor pentru dez
voltarea tuturor popoarelor din »- 
ceastă regiune pe calea independen
ței, democrației, a progresului econo
mic și social. Poporul român nutrește 
sentimente de adîncă simpatie și so
lidaritate față de lupta popoarelor 
arabe pentru lichidarea moștenirii 
grele a trecutului, împotriva unelti
rilor imperialismului șl neocolonia- 
lismului, pentru realizarea de prefa
ceri social-economice progresiste șl 
înaintarea pe calea consolidării inde
pendenței și a prosperității. Elimi
narea focarului de neliniște șl încor
dare din Orientul Apropiat, statorni
cirea unul climat de conviețuire paș
nică în această regiune au o însem
nătate deosebită nu numai pentru 
popoarele din această regiune, ci și 
pentru cauza generală a păcii.

Sesiunea Adunării Generale a re
flectat adînca preocupare a popoa
relor pentru soluționarea problemei 
dezarmării, care se pune cu tot mai 
mare acuitate pe măsură ce cresc 
stocurile de arme nucleare, iar mij
loace materiale tot mal important» 
se Irosesc pentru înarmări. înlătu
rarea pericolului nuclear este vizată 
atît de propunerile car» urmăresc 
soluționarea radicală a problemei 
prin interzicerea necondiționată a 
folosirii armelor nucleare. încetarea 
producției, lichidarea stocurilor șl 
înfăptuirea dezarmării generale, cît 
și prin măsuri parțiale, tranzitorii 
destinate să netezească drumul spre 
obiectivul fundamental. în această 
sesiune. Adunarea a salutat ca un 
exemplu stimulator încheierea Tra
tatului de denuclearizare a Americil 
Latine, a adoptat hotărîrea de a con
tinua examinarea chestiunii interzi-

renunțare» la 
a obține a- 

de pe urma 
în același timp, 
dreptul fiecărui 
a-și vedea asl-

ECHIPA MASCULINA DE HAND
BAL STEAUA BUCUREȘTI va de
buta în „Cupa campionilor euro
peni" întîlnind formația H. B. Du- 
delange din Luxemburg. Meciul va 
avea loc la 26 decembrie în orașul 
Longwy.

ÎN COMPETIȚIA MASCULINA 
DE BASCHET „CUPA CUPELOR", 
Dinamo București va întîlni forma
ția iugoslavă Olympia Liubliana. 
Iată celelalte meciuri : A.S.K. Vor- 
wărts Berlin — Wisla Cracovia; 
Hapoel Tel Aviv — Royal Bruxelles; 
KAS Vitoria (Spania) — AEK 
Villeurbanne (Franța) > Union Fir
stone Viena — Spartak Praga ; 
V.F.L. Osnabruck (R. F. a Germa
niei) — Slavia Praga.

producție — ne relata 
despre „avatarurile" echi
pei sale, care, remarcîn- 
du-se prin coeziunea și sta
bilitatea membrilor săi, lu
cra foarte bine și ieșea me
reu „prima" însă, din dife
rite cauze, unii oameni din 
echipă au plecat, la un mo
ment dat, în alte brigăzi șl 
chiar în. alte secții. Evi
dent, echipa n-a răma» 
„descompletată", dar apari
ția fenomenelor de fluctua
ție a echivalat cu începu
tul „destrămării" el ca for
mațiune organic sudată.

Migrările
profesionale

în muncă și la locul de 
muncă se răsfrînge negativ 
atît asupra individului cît 
și asupra colectivității. In
dividul, datorită „hoinăre
lii" și „rotirii" sale nesfîr- 
șite dintr-un loc în altul 
și dintr-o muncă în alta, 
ajunge, cu timpul, să se în
depărteze de propria sa e- 
sență profesională. El își 
„uită" treptat meseria, că- 
pătînd în schimb „năra
vul" de a găsi plăcere 
în însuși faptul acestei per
petue „migrațiuni". Și a- 
ceasta se poate solda, mai 
devreme sau mai tîrziu, 
nu numai cu „descalifica
rea" profesională, dar și cu 
degradarea lui umană. Co
lectivitatea are și ea de su
ferit deoarece fluctuația 
la locul de muncă, afectîn- 
du-i legăturile interioare, 
o obligă la susținute efor
turi de autocompensare, 
ceea ce înseamnă că o bună 
parte din energiile și timpul 
ei se va consuma în chip 
neproductiv, pe treburi de 
„organizare" și „reorgani
zare" repetată.

Un maistru tînăr, pri
ceput — deținător al mai 
multor mențiuni și diplome 
pentru titlul de fruntaș în

Drept urmare, ea n-a mai 
izbutit să se afirme conti
nuu ca fruntașă.

Sînt, desigur, cazuri cînd 
tocmai natura ocupației este 
aceea care îl determină pe 
om „să circule" dintr-un 
loc de muncă în altul și 
dintr-o zonă în alta. Este 
exemplul constructorului de 
pe șantier, care, de îndată 
ce și-a isprăvit, „aici" lu
crarea, se deplasează „din
colo" și tot așa mereu. A- 
ceasta nu înseamnă instabi
litate. Din contră, tocmai 
faptul de „a circula" din
tr-un loc în altul repre
zintă felul Iui de a fi stabil. 
Noi avem, însă, în vedere 
cazurile cînd omul pără
sește locul de muncă fără 
ca meseria și interesele pro
ducției să ceară acest lucru.

Care sînt mobilurile unor 
asemenea cazuri? Ele sînt, 
uneori, de ordin strict in
dividual, ținînd de ceea ce 
se cheamă „firea" sau tem
peramentul omului, dar a- 
desea rădăcinile lor sînt în
fipte în mentalitatea indi
vidului, sau într-o se
rie de împrejurări pe care 
le-am putea 
drept 
trare.

aprecia, pe 
cuvînt, ca arbi- 
Astfel, sa întimplă

ca maistrului să nu-i placă 
„cutare" sau „cutare" din 
echipă și atunci îi mută. 
Sau, ceea ce poate părea 
foarte bizar, se întîmplă ca 
în unele secții și servicii 
pentru a scăpa de cineva 
să se găsească drept „for
mulă", promovarea lui în
tr-o muncă superioară. Șl 
în acest sens, i se dau omu
lui chiar referințe și carac
terizări „bune". Numai ca 
„să scape" de el. Dar ce va 
face acesta la noul loc de 
muncă, cînd el n-a izbutit 
măcar la vechiul loc de 
muncă. Iată o întrebare pe 
care autorii unor asemenea 
„măsuri" și-au pus-o, pro
babil, mai rar.

In documentele plenarei 
C.C. al P.C.R. din 5—6 oc
tombrie a.c. sînt prevăzute 
suficiente măsuri concrete, 
menite să suprime și aceas
tă anomalie. Astfel, în ve
derea cointeresării angaja
ților în îndeplinirea sarci
nilor ce revin unității în 
care lucrează, se prevede 
varierea treptelor de sala
riu în funcție de vechimea 
în muncă, de durata peri
oadei cît omul exercită a- 
ceeași funcție. Pentru re
ducerea fluctuației și asigu
rarea stabilității cadrelor 
cu experiență, se vor acor
da sporuri la salariul tari
far celor ce întrunesc con
dițiile unei activități ne
întrerupte în aceeași între
prindere. Vor fi îmbunătă
țite, de asemenea, normele 
care reglementează rapor
tul salariatului cu între
prinderea și, deci, cu locul 
său de muncă, printr-o mal 
clară precizare a obligații
lor reciproce privind acțiu
nile de angajare, transfer 
sau detașare etc. In plus, 
în vederea aceluiași scop 
— combaterea instabilității 
la locul de muncă — se 
prevede dependența con
tractelor de închiriere a lo
cuințelor (din fondul loca
tiv al întreprinderii) de sta
bilitatea contractului de 
muncă.

Iată numai cîteva din pîr- 
ghiile materiale care vor 
acționa în direcția cimen
tării relațiilor dintre sala- 
riați și locurile lor de mun
că. Ele vor contribui, în a- 
celași timp, și la reglemen
tarea acțiunii anumitor fac
tori subiectivi, care, după 
cum am arătat mai înainte, 
constituie deseori mobilul 
fluctuațiilor și al instabili
tății în muncă.

TELEGRAME EXTERNE
In legătură cu plecarea
definitivă din R. A. U

a ambasadorului
României

CAIRO 21. — Corespondentul
Agerpres C. Oprică transmite : în 
legătură cu plecarea definitivă din 
Republica Arabă Unită, ambasa
dorul român, Mircea Nicolaescu, a 
fost primit de Zakaria Mohieddin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.A.U., și de Soliman 
Sidki, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al ener
giei electrice și batajelor. în cursul 
întrevederilor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a avut 
loc un schimb de vederi asupra re
lațiilor dintre cele două țări, pre
cum și a posibilităților de dezvol
tare a acestor relații.

Precizări
despre 
evenimentele
din Algeria

21. — Corespondentul 
C. Benga transmite :

ALGER 
Agerpres 
„Schimbările în sînul unei armate 
îmbracă întotdeauna un caracter 
necesar și vital, dar cea de acum 
intervine după recentele evenimen
te dureroase pentru Algeria" — a 
declarat președintele Boumedienne 
la instalarea noului comandant al 
regiunii I militare. El a comentat 
evenimentele survenite în perioada 
de la 1 noiembrie și pînă la tenta
tiva de lovitură de stat din 15 de
cembrie, pe care a calificat-o 
„puerilă", pusă la cale de a- 
numite elemente fără nici un 
trecut revoluționar. „Am hotă- 
rît să nu capitulăm în fața 
unei coloane de blindate. Ne-a în
suflețit grija de a feri statul de 
pericol. în momentul în care gu
vernul întreprinde măsuri menite 
să pună pe picioare o economie in
dependentă și viabilă, în momen
tul în care el a naționalizat com
paniile străine și a pus băncile 
sub controlul statului, în momen
tul în care luptă cu îndîrjire îm
potriva imperialismului sub toate 
formele sale, a spus Boumedienne, 
sîntem de părere că dușmanii 
noștri șe află în exterior".

Consfătuirea economică
de la Varșovia

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — A- 
genția PAP transmite că la 21 de
cembrie la Varșovia a avut loc o 
consfătuire economică care s-a des
fășurat sub președinția lui Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri. Participanții la 
consfătuire au discutat îndeplinirea 
hotărîrilor celei de-a 7-a plenare a 
C.C. al P.M.U.P. și problemele le
gate de aceasta în domeniul orga
nizării, productivității și discipli
nei muncii. Au fost examinate, de 
asemenea, măsurile de natură să a- 
sigure îndeplinirea sarcinilor eco
nomice pe anul 1968, în conformi
tate cu hotărîrile planului econo
miei naționale adoptate de Seim la 
20 octombrie.

La consfătuire Ștefan Jedry
chowski, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, subliniind că 
planul pe anul în curs a fost înde
plinit cu succes, a arătat că pro
ducția industrială va crește cu 7,7 
la sută, productivitatea muncii cu 
4 la sută. Producția agricolă globa
lă va spori față de anul trecut cu 
2,5 la sută. Se observă o creștere 
accelerată a investițiilor, precum 
și îndeplinirea planului lucrărilor 
de construcții și montaj, accelera
rea schimburilor de mărfuri în do
meniul comerțului exterior.

în cursul îndeplinirii planului, a 
arătat Ș. Jedrychowski, s-au obser
vat o serie de fenomene negative. 
Printre altele, nu a fost îndeplinit 
planul exportului de mașini și uti
laje în țările capitaliste, ceea ce are 
repercusiuni negative asupra situa
ției în domeniul plăților. în comer
țul cu unele țări socialiste, a spus 
el, creșterea rapidă a importurilor

față de exporturi a dus, de aseme
nea, la înrăutățirea situației în sec
torul plăților.

Jedrychowski a subliniat în con
tinuare că s-a constatat o creșter» 
exagerată a folosirii brațelor d» 
muncă, ceea ce a înrăutățit pro
porția dintre creșterea producției 
și creșterea productivității muncii, 
precum și un progres insuficient 
în îmbunătățirea metodelor de 
gospodărire care s-a exprimat în 
neîndeplinirea sarcinilor în dome
niul reducerii prețului de cost al 
produselor și în cel al acumulărilor 
financiare.

în continuarea cuvîntării sale, 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării a vorbit despre dome
niile legate în special de industria 
ușoară, unde capacitățile de pro
ducție nu sînt folosite complet, 
ceea ce îngreunează aprovizionarea 
în bune condiții a pieței.

Referindu-se în continuare la 
problemele prețului de cost, acu
mulărilor și rentabilității, Ș. Jedry
chowski a declarat că îndeplinirea 
planului în acest domeniu, îndeo
sebi anul acesta, este nesatisfăcă
toare și creează greutăți pentru în
deplinirea completă a planului 
cincinal.

în cuvîntarea rostită la consfă
tuirea economică, J. Albrecht, mi
nistrul de finanțe, s-ă referit la li
nele probleme ale finanțării con
strucțiilor, dezvoltării asigurărilor 
sociale și deservirii culturale, ne
cesităților de apărare a țării. EI a 
vorbit, de asemenea, despre pro
blemele dezvoltării producției des
tinate pieței.

SESIUNEA PARLAMENTULUI

R. P. UNGARE
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — In 

cadrul sesiunii parlamentului R. P. 
Ungare, joi au continuat dezbaterile 
în legătură cu bugetul și planul eco
nomiei naționale pe anul 1968, Rezsfl 
Nyers, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., a ana
lizat principiile călăuzitoare ale re
formei economice care urmează să 
fie aplicată începînd de anul viitor. 
El a declarat că economia națională 
a R. P. Ungare se caracterizează 
printr-o dezvoltare continuă și fer
mă. Introducînd noul mecanism eco
nomic. a adăugat el, guvernul a pus 
în acțiune pîrghii economice care vor 
fi un stimulent pentru progresul teh
nologic rapid, pentru sporirea pro
ductivității și veniturilor.

Referindu-se în continuare la ci
frele prevăzute în buget, el a arătat 
că, în pofida faptului că se preved»

un deficit de circa 1 la sută din to
talul planificat al veniturilor, finan
țele țării prezintă o balanță satisfă
cătoare. în domeniul administrației 
centrale de stat pot fi efectuate e- 
conomii — a spus el. Vorbitorul a a- 
rătat că personalul administrativ ur
mează să fie redus cu cîteva mii de 
persoane, iar cheltuielile administra
tive vor fi micșorate simțitor.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
dezvoltării colaborării cu țările so
cialiste, precum și a extinderii con
tactelor cu țările în curs de dezvol
tare, pe baza principiului avantaju
lui reciproc. De asemenea, a adău
gat el, „trebuie să ne sporim legă
turile economice cu țările capitaliste 
ca parteneri comerciali cinstiți, fără 
însă a accepta măsuri discriminatorii 
față de țara noastră șl sporindu-ne 
continuu capacitatea competitivă".

eerll folosirii armelor nuclear» și 
Încheierea unei convenții internațio
nale corespunzătoare ; au fost tot
odată adoptate rezoluții privind con
tinuarea negocierilor asupra dezar
mării generale, interzicerii tuturor 
experiențelor cu arme nucleare, li
chidarea bazelor militare străin» din 
țările Africii, Asiei și Americil La
tine.

Problema neproliferăril armelor 
nucleare, cere figura pe ordinea de 
zi a sesiunii, nu a fost dezbătută in 
această sesiune ca punct distinct al 
ordine! de zi, deoarece Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare nu 
a fost în măsură să prezinte in sta
diul actual al lucrărilor un raport 
care să formeze obiectul discuțiilor 
in Adunarea Generală.

Constituie un fapt pozitiv că în le
gătură cu tratatul de neprolifenar», 
Adunarea Generală a adoptat o re
zoluție prin care cere Comitetului 
pentru dezarmare să acorde atenția 
corespunzătoare tuturor propunerilor 
supuse Comitetului, precum șl punc
telor de vedere exprimate de statele 
membre in cursul celei de-a XXII-» 
sesiuni a Adunării Generale. Aceasta 
constituie premisa necesară și ineluc
tabilă a realizării unui tratat efiolent 
și trainic, deoarece numai luminînd 
fiecare aspect al problemei din toata 
unghiurile, ținînd scama de interesele 
tuturor părților, manifestând recepti
vitate față de părerile și punctele d» 
vedere exprimate se va reuși elabo
rarea unui document corespunzător 
■copului propus, care să intruneaso* 
o largă adeziune internațională.

După cum se știe, în cursul exa
minării în Comitetul celor 18 a pro
iectului de tratat de neproliferar» au 
fost exprimate numeroase consideren
te, propuneri de modificări, observa
ții și sugestii. Intervențiile unul șir 
de reprezentanți ai țărilor membre, 
amendamentele pe care le-au prezen
tat numeroase delegații, printre car» 
Mexic, R.A.U., Brazilia, India, Birma- 
nla, Etiopia, Nigeria etc. au oglindit 
voința acestora de a-și aduce contri
buția la elaborarea modalităților d» 
rezolvare a problemei nediseminăril, 
au reprezentat un aport constructiv. 

Republica Socialistă România, pro- 
movînd cu consecvență o politică d» 
apărare și întărire a păcii, s-a pro
nunțat și se pronunță în favoarea 
unui tratat de nediseminare, conside
red că interzicerea răspîndiril în 
continuare a armelor nucleare ar 
contribui la diminuarea riscurilor c» 
ar decurge din sporirea numărului 
de state deținătoare de arme nuclea
re. Animată de dorința de a-și aduce, 
alături de alte state, întreaga contri
buție, în spirit constructiv, la elabo
rarea unui astfel de tratat judicios 
și eficace, România a luat parte ac
tivă la dezbaterea internațională în 
acest domeniu și, îndeplinindu-și cu 
înaltă responsabilitate sarcinile ce-1 
revin ca țară — membră a Comitetu
lui celor 18, a prezentat propuneri 
concrete de completare și îmbunătă
țire a proiectului supus spr» exami
nare și negociere.

In concepția țării noastre tratatul 
de nediseminare trebuie să repre
zinte o verigă în lanțul de măsuri 
menite să ducă la interzicerea și des
ființarea armelor nucleare. Fără pre
vederi precise în aoest sens, un tratat 
de nediseminare nu ar asigura pro
gresele așteptate de popoare pe ca
lea reducerii șl lichidării pericolului 
atomic, ar face ca acesta să se perpe
tueze șl, în cazul continuării nestăvi
lite a cursei înarmărilor nuclear», 
chiar să crească. Tocmai de aceea, 
țara noastră propune ca tratatul să 
prevadă în mod expres că părțile 
participante la tratat posesoare de 
arme nucleare se obligă să întreprin
dă măsuri concrete în vederea inter
zicerii și distrugerii acestor arme.

Avînd în vedere că, aderînd la un 
tratat de nediseminare, țările nenu
cleare își asumă obligația de a nu-șl 
procura arme nucleare, ele sînt în
tru totul îndreptățite ca — pînă 1» 
desființarea armamentului nuclear — 
să se bucure de garanții de securita
te, înainte de toate de angajamentul 
statelor care dețin arma nucleară de 
• nu o utiliza împotriva lor, de • 
nu le amenința în nici un caz cu folo
sirea acestor arme.

Dat fiind că în zilele noastre pro
gresul economic este strîns legat de 
folosirea în scopuri pașnice a cuce
ririlor științei nucleare, tratatul d» 
neproliferare trebuie să prevină în 
mod direct orice îngrădiri în acest 
domeniu, orice încercări de a face 
dependente unele țări de altele, să 
asigure posibilități nelimitate pen
tru toate statele, pe bază de egali
tate, de a folosi energia atomică în 
scopul dezvoltării lor pașnice.

în ce privește modalitățile de con
trol și de funcționare a tratatului, 
țara noastră consideră că ele trebuia 
să se bazeze pe respectarea principi
ilor independenței și suveranității na
ționale, egalității depline în drepturi 
a tuturor statelor, neamestecului în 
treburii» interne, avantajului re
ciproc.

Trebuie subliniat că cerințe în ace
lași spirit au fost ridicate de nume
roase alte state, care le-au concreti
zat de asemenea în propuneri de in
clus în tratat, Asemenea propuneri 
ale țării noastre, cît și ale altor țări, 
s-au bucurat de o bună primire șl 
apreciere în opinia publică interna
țională, fiind considerate ca un im
portant aport la progresul lucrărilor 
Comitetului celor 18.

îndeplinindu-și mandatul încredln. 
țat de poporul român și de comuni
tatea internațională, reprezentanții 
țării noastre vor milita ferm și de 
aici înainte în scopul realizării unui 
tratat de neproliferare care să slu
jească pe deplin intereselor de pace, 
securitate și progres ale întregii o- 
meniri.

Acordlnd atenție problemelor coo
perării internaționale, pornind de 1» 
ideea că se cer intensificate efortu
rile în vederea dezvoltării țărilor ră
mase în urmă din punct de veder» 
economic, sesiunea a examinat cu a- 
tenție problemele comerțului inter
național, propunerile cuprinse în 
„Carta de la Alger", în vederea cre
ării unor condiții favorabile apropia
tei Conferințe pentru comerț și dez
voltare de la New Delhi. Un proiect 
de rezoluție, la care țara noastră a 
fost coautor, dezvoltând ideile din cu
noscuta rezoluție europeană adoptată 
la sesiunea XX-a, pune în lumină 
căile extinderii cooperării economice 
intereuropene. Din inițiativa țării 
noastre, la care s-au alăturat, în ca
litate de coautori ai proiectului, un 
număr de 9 state, a fost adoptată o 
rezoluție privind colaborarea științi
fică și tehnică internațională.

în tot cursul celei de-a XXII-a se
siuni a O.N.U., România s-a manifes
tat, ca și în întreaga sa activi
tate pe plan internațional, ca un 
factor activ, aducîndu-și prin poziția 
«a, prin inițiativele și propunerii» 
sale, contribuția la cauza păcii șl 
cooperării internaționale, la întări, 
rea forțelor socialismului și progres 
sulul.



Cu prilejul celei de-a 20-a încheierea consfătuirii POPORUL VIETNAMEZ VA LUPTA

FORJELOR 0. N. U. IN CIPRU
fu discuția Consiliului de Securitate

aniversări a Republicii

NEW YORK 21 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a în
trunit miercuri seara pentru a examina problema prelungirii man
datului forțelor O.N.U. din Cipru.

T Ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianu, oare a 
luat primul cuvîntul, a cerut re
tragerea completă a tuturor trupe
lor turcești și grecești din insula și 
acordarea de garanții internațio
nale țării sale împotriva oricărui 
•tac aau invazii din afară. Kypria
nu a adăugat că, în condițiile ac
tuale, cînd în insulă vor continua 
să rămînă contingente de trupe 
grecești și turcești, dizolvarea găr
zii naționale cipriote ar reprezenta, 
din punctul de vedere al guvernu
lui de la Nicosia, o concesie unila
terală dificil de acceptat El a spri
jinit ideea unei lărgiri a împuter
nicirilor forței O.N.U.

Reprezentantul Turciei, Orhan 
Eralp, a propus o lărgire a manda
tului forței O.N.U. din Cipru pen
tru a se evita noi tulburări. El s-a 
pronunțat însă împotriva retrage
rii din insulă a celor 650 de mili
tari turci, aflați în Cipru în baza 
acordurilor de la Ztlrich și a atras 
atenția că în cazul în care Oonsi-

Hui de Securitate nu va reuși să 
adopte măsuri decisive pentru re
zolvarea problemelor de bază, exis
tă primejdia unei crize noi și mai 
grave.

în numele Greciei a luat cuvîn
tul Dimitrios Bitsios, care a indi
cat că va prezenta Consiliului de 
Securitate, la momentul oportun, 
măsurile pe care Grecia le preconi
zează pentru rezolvarea problemei 
în ansamblul ei. „Pentru moment, 
a spus el, în preajma începerii unei 
faze de consultări sub egida secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
cu privire la problema lărgirii 
mandatului forței O.N.U. din Ci
pru, este preferabil să se mențină 
un spirit de colaborare".

Joi, ședința Consiliului de Secu
ritate care urma să înceapă la 
15,30 GMTj_ a fost aimînată pentru 
ora

Cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la proclamarea Republicii, 
la misiunile diplomatice ale țării 
noastre din diferite țări au avut 
loc conferințe de presă in cadrul 
cărora s-a vorbit despre semnifica
ția acestui eveniment in viața po
porului român. Au participat re
prezentanți ai ziarelor, agențiilor 
de presă, posturilor de radio și te
leviziune, atașați de presă ai mi
siunilor diplomatice din respecti
vele capitale.

Au luat cuvîntul: la Praga — am
basadorul Ion Obradovici, la Phe
nian — ambasadorul Nicolae Popa, 
la Varșovia — ambasadorul Ti- 
beriu Petrescu, la Viena — amba
sadorul Gheorghe Pele.

Cu același prilej, la Tokio, Aso-

ciația de prietenie Japonia-Româ
nia a organizat joi o seară a prie
teniei româno-japoneze. Secretarul 
general al asociației, Shiro Suzuki, 
a vorbit despre activitatea asocia
ției pentru strîngerea legăturilor 
de prietenie dintre cele două po
poare. " _
țării 
despre 
nia de 
calea construirii noii societăți.

Sub auspiciile Asociației de prie
tenie Finlanda-România, în orașul 
finlandez Hameenlinna a avut loc 
o seară culturală. Cu acest prilej, 
ambasadorul Republica Socialiste 
România în Finlanda, N. I. Van- 
cea, a rostit o cuvîntare.

miniștrilor de externe 
ai unor țări 

socialiste europene
PlNĂ LA VICTORIA DEPLINĂ

Nguyen Huu Tho

22,00 GMT.

Dejun
La Consiliul ministerial 
al Pieței comune

„Greva 
tăcerii"

de președintele 
Adunării Generale

Ion Datcu, ambasadorul 
noastre la Tokio, a vorbit 
drumul parcurs de Româ- 
la înființarea Republicii pe

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Joi 
seara a luat sfîrșit la Varșovia 
consfătuirea miniștrilor afacerilor 
externe ai unor țări socialiste eu
ropene cu privire la situația din 
Orientul Apropiat. La lucrările 
consfătuirii au participat miniștrii 
de externe ai Bulgariei, R. D. 
Germane, Iugoslaviei, Poloniei, 
U.R.S.S., adjuncți ai miniștrilor 
afacerilor externe din Cehoslovacia, 
România și Ungaria.

în ședința de închidere a fost 
adoptat un comunicat care urmează 
®ă fie dat publicității

Evoluția evenimentelor,
din Grecia

• Declarația re
gelui Constantin
• Atmosfera la Ate
na după trecerea 
liderilor militari in
rezerva

Joi s-au întîlnit la Bruxelles 
miniștrii pentru problemele so
ciale ai celor șase țări din Piața 
comună. Preliminariile reuniunii 
nu se dovediseră de bun au
gur. Guvernul olandez ceruse 
miercuri amînarea acestei se
siuni, considerînd-o „inoportu
nă" după eșecul negocierilor de 
la 19 decembrie, asupra candi
daturii britanice. De asemenea, 
cabinetul belgian anunțase că, 
pînă la începutul lui 1963, nu-și 
poate lua nici un angajament;

Dacă toți „cei șase" și-au ocu
pat ieri locurile la Bruxelles, 
efortul diplomatic care a făcut 
posibil acest lucru a fost zadar
nic. Atît delegația Olandei cit 
și cea a Belgiei au avut rolul 
unor simpli observatori, asistind 
mute la lucrările Consiliului mi
nisterial. Observatorii vest-eu- 
ropeni sînt de părere că în cazul 
tn care cei doi parteneri din 
Piața comună vor continua 
„greva tăcerii" rezultatele vor 
fi aceleași cu ale politicii „scau
nului gol" adoptată de Franța 
in perioada iunie 1965—februarie 
1966. Se întrevede, deci, o nouă 
„pauză comunitară", care deo
camdată se află 
latentă.

Riscurile acestei 
sînt considerate 
grave. La 1 iulie 1968 ar urma 
să se încheie edificarea pieței 
comune a produselor agricole și 
industriale. Or, pînă atunci, 
trebuie adoptate o serie de ho- 
tărîri, tn special in domeniul 
vamal și fiscal. Amînarea aces
tor scadențe — apreciază co
mentatorul agenției „France 
Presse" — ar provoca „distor
siuni Importante" între „cei 
șase", care ar putea duce tn 
cele din urmă la „capotarea 
pieței comune a produselor a- 
gricole și industriale".

NEW YORK 21 (Agerpres). — Joi 
21 decembrie, cu ocazia închiderii 
primei părți a lucrărilor celei de-a 
22-a sesiuni a O.N.U., președintele 
Corneliu Mănescu a oferit un dejun 
la sediul misiunii permanente a Repu
blicii Socialiste România la O.N.U. 
Au luat parte secretarul general al 
O.N.U., U Thant, președintele Con
siliului de Securitate, Chief Adebo 
(Nigeria), reprezentanții permanenți la 
O.N.U. ai Angliei, Franței, Statelor 
Unite, Uniunii Sovietice, președinții 
grupurilor țărilor afro-asiatice, țărilor 
latino-americane și țărilor socialiste, 
precum și secretarii generali adjuncți 
ai O.N.U. Au participat, de asemenea, 
Mircea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful delegației ro
mâne, și Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U.

ROMA — Rupînd tăcerea pe care o 
păstra de la izbucnirea conflictului său 
cu guvernul militar de la Atena, regele 
Constantin al Greciei a dat citire unei 
declarații în fața ziariștilor. Regele con
diționează reîntoarcerea sa în Grecia „în 
calitate de șef al statului" de fixarea 
unei „date acceptabile* pentru publica
rea unei noi constituții care urmează 
a fi supusă „în termen scurt" unui ple
biscit, și de obținerea unei asigurări că 
poporul grec „va putea să-și exercite 
din nou dreptul de a-și alege propriul 
său guvern". Comentariile culese de co
respondentul A.F.P. în cercurile grecești 
din Roma, în afara anturajului regal, con
sideră cuvintele regelui ca „reprezen- 
tînd mai mult un apel la împăcare decît 
o declarație de război făcută colonei
lor". „Dar unii observatori, adaugă co
respondentul, văd în chiar faptul că re
gele a rupt tăcerea, un semn că și-a 
pierdut speranța în reușita negocierilor 
purtate cu coloneii".

ATENA — în capitala Greciei, unde 
tot miercuri s-a anunțat că, la cererea 
lor, generalul Pattakos și coloneii Pa-

într-o star»

eventualități 
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Tensi
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Yemen

Sanaa. în numeroase pie|e ale 
orașului, adeptii regimului repu

blican fac exerciții militare

padopoulos și Makarezos au fost trecufi 
în rezervă, nu s-a înregistrat încă o 
reacție oficială la declarafia regelui. în 
așteptarea unei astfel de reaefii, cores
pondentul A.F.P. vede „în demisia din 
armată a celor trei oameni care au in
spirat și efectuat puciul din aprilie ", ex-

presia dorinfei lor „de a se elibera de 
ultimele legături care i-ar fi putut stîn- 
jeni în activitatea lor politică". După 
cum relatează corespondentul agenției 
„Associated Press", ziarele grecești de 
joi dimineafă nu au publicat declarația 
regelui.

HANOI 21 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul la marele miting organizat cu 
prilejul celei de-a 7-a aniversări a 
înființării F.N.E. din Vietnamul de 
sud, președintele Prezidiului C.C. 
al F.N.E., Nguyen Huu Tho, a 
arătat, potrivit agenției de presă 
„Eliberarea", că atît timp cît impe
rialiștii americani nu vor înceta 
războiul lor agresiv, nu-și vor retra
ge trupele, precum și cele ale sate
liților lor de pe teritoriul Vietnamu
lui de sud, nu vor lichida bazele mi
litare din Vietnamul de sud și nu 
vor da posibilitatea poporului viet
namez să-și hotărască singur soarta, 
fără nici un amestec din afară, po
porul vietnamez este hotărît să lupte 
cu arma în mină pînă la victoria de
plină.

în continuare Nguyen Huu Tho a 
trecut în revistă succesele repurtata 
în lupta împotriva agresiunii S.U.A. 
Nguyen Huu Tho a subliniat că for
țele F.N.E. au zădărnicit nu numai 
planurile militare ale intervenționiș- 
tilor, ci și așa-zisul plan „de pacifi
care" a populației. în regiunile eli
berate au fost obținute succese în 
producție și construirea unei vieți 
noi, într-un regim cu adevărat de
mocratic. în cele două luni care au 
trecut din actualul sezon ploios, 
patrioții au scos din luptă peste 
40 000 de soldați inamici.

Referindu-se la publicarea progra
mului politic al F.N.E., el a subli
niat că acest fapt este o mare vic
torie a poporului sud-vietnamez, în- 
trucît 
popor 
tuirea 
lume,
hotărît cursul agresiunii imperialiș
tilor americani și propunerile lor 
perfide de „tratative de pace". în a-

celașl timp, a remarcat el, presti
giul și influența Frontului Național 
de Eliberare pe arena internațională 
au crescut și mai mult. Nu poate fi 
nici o îndoială că F.N.E. este adevă
ratul reprezentant al eroicului popor 
din Vietnamul de sud. In încheie
rea discursului său, Nguyen Huu Tho 
a spus că ajutorul și sprijinul acordat 
de țările frățești și prietene din în
treaga lume însuflețesc poporul viet
namez și sînt un puternic stimulent 
în lupta sa împotriva agresiunii im
perialiștilor americani.

Solidari cu
Vietnamul
eroic

exprimă hotărîrea întregului 
vietnamez de a obține înfăp- 
unității naționale. întreaga 

a spus el, condamnă tot mal

Luptători ai forjelor patriotice din Vietnamul de sud pregătind o nouă acțiune ofensivâ în delta fluviului Mekong

de presă transmit
Președintele Johnson, care ■ sosit Joi dimineață la Can

berra pentru a asista la ceremonia funerară în memoria fostului prim 
ministru Harold Holt, a avut o serie de „întîlniri informative", cu 
șefii altor state participante alături de Statele Unite la agresiunea 
americană din Vietnam. El a avut o întrevedere cu primul ministru 
al Noii Zeelande, Keith Holyoake, după care a discutat cu primul 
ministru al Australiei, John McEwen. Comunicatul dat publicității la 
încheierea convorbirilor cu premierul australian relevă că acesta din 
urmă „a dat asigurări președintelui american că nu va interveni nici 
o schimbare în angajarea Australiei alături de Statele Unite". Seara la 
ambasada americană din Canberra președintele Johnson s-a întâlnit cu 
președintele saigonez, Nguyen Van Thieu.

Agenția Centrală Telegrafică 
reeană. Unitățile de coastă ale 
matei Populare Coreene au 
măsuri de ripostă,

Co- 
Ar- 
luat

masuri de ripostă.

0 rezoluție adoptată de 
Adunarea Națională a statu
lui Panama subliniază necesita
tea „anulării depline și irevocabile- 
a tratatelor încheiate cu S.U.A. pri
vind Canalul Panama.

„Murgaș", cu o capacitate de 13 400 
tone, executat la comanda R. P. 
Bulgaria.

Un protocol cu privire la 
schimburile comerciale între Polo
nia și Marea Britanie pe anul 1968 
a fost semnat la Varșovia.

• „iNTlLNIRI INFORMA
TIVE" LA CANBERRA
• PUTERNIC CUTREMUR 
IN CHILE

750 delegați desemnați la con
ferințele departamentale ale par
tizanilor păcii s-au întrunit la 
Tours, la un congres național al 
mișcării pentru pace din Franța. 
Principala problemă care a re
ținut atenția participanților a 
fost războiul din Vietnam. Con
gresul a făcut un bilanț al ma
rilor acțiuni de solidaritate din 
acest an ale poporului francez 
cu Vietnamul eroic.

Congresul a chemat la o vastă 
campanie de strîngere de fonduri 
destinate încărcării „unui vapor 
pentru Vietnam". Această acți
une a fost inițiată recent de 
P.C. Francez împreună cu alte 
23 de organizații politice și sin
dicale, de tineret. Acest vapor al 
solidarității franceze va pleca în 
Vietnam în februarie 1968.

în documentele finale ale con
gresului de la Tours se subliniază 
că poporul vietnamez trebuie lă
sat să-și hotărască singur desti
nul potrivit cu voința lui suve
rană.

într-o altă localitate din Fran
ța, la Toulon, a avut loc o ma
nifestație cu totul neobișnuită, 
în rada portului se aflau 13 vase 
militare de transport americane. 
Circa 100 de marinari americani 
au închiriat o mare sală din pe
riferiile orașului și i-au invitat 
pe francezi să se întîlnească cu 
ei. Sala fusese decorată cu mari 
panouri pe care se putea citi: 
„Condamnăm războiul din Viet
nam !“. Mai mulți marinari ame
ricani au explicat corespondentu
lui ziarului „l’Humanite" : „Sîn- 
tem programați să plecăm curînd 
spre Vietnam iar noi sîntem îm
potriva acestui război. Vrem să 
se știe aceasta".

Al. GHEORGHIUPari»

INIMA GREFATA
Peste 500 de ambarca

țiuni camuflate în vase pes
cărești, escortate de nave de

război americane au pătruns, 
la 20 decembrie, în scopuri de 
recunoaștere, în apele terito
riale ale R.P.D. Coreene, anunță

Firma japoneză „Hitati
ZoSen", din Hiroșima, a predat 
reprezentanților bulgari cargoul

Primul ministru francez « 
hotărît ca Palatul de la Porte Dau
phine din Paris, care adăpostea 
sediul N.A.T.O., să fie preluait de 
Ministerul Educației. Clădirile res
pective ce aparțin încă de N.A.T.O. 
vor trebui să fie retrocedate gu
vernului francez.

NU MAI BATE

La o lună și jumătate 
de la înlăturarea fostului 
președinte Sallal și la nu
mai două săptămini de la 
atacurile regaliștilor în 
regiunea orașului Sanaa, 
Republica Arabă Yemen 
este teatrul unor noi eve
nimente agitate. Luni, gu
vernul prezidat de pre
mierul Mohsen el Aini 
și-a prezentat demisia, lo
cul său fiind luat în a- 
ceeașl zi de generalul 
Hassan al Amry, membru 
al Consiliului prezidențial 
și șef ai statului major al 
forțelor armate yemenite. 
In țară a fost decretată 
mobilizarea generală. Po
trivit unui comunicat dat

intervențiile în treburile 
sale interne — precizează 
comunicatul — au făcut 
necesară formarea unui 
nou guvern care să fie în 
măsură să facă față a- 
cestor condiții noi și să se 
achite de sarcinile pe care 
le impune noua etapă". 
Comunicatul precizează că 
noul cabinet va fi un ca
binet „de mobilizare și a- 
părare".

După cum se știe, în 
ultimele săptămini, for
țele regaliste yemenite, 
sprijinite cu bani și ar
mament de Arabia Sau-

luat măsuri imediate pen
tru a zădărnici complotul. 
Ele au împărțit arme 
populației și au chemat-o 
să se ridice la luptă pen
tru apărarea republicii. In 
apropiere de Sanaa și în 
alte regiuni ale țării au 
avut loc lupte violente. 
Monarhlștii au primit lo
vituri grele, atacul lor 
fiind respins. Dar primej
dia n-a fost înlăturată.

Teritoriul Arabiei Sau- 
dite a continuat să fie o 
adevărată trambulină de 
pe care sînt lansați, ală
turi de monarhiști yeme-

publicității la Sanaa

• CIOCNIRI VIOLENTE IN APRO

PIERE DE SANAA

• APELUL PREȘEDINTELUI IRIANI

?• 
reluat de agenția M.E.N., 
măsurile de mai sus ar fi 
fost luate pentru a zădăr
nici amenințările cre
scânde în fața cărora se 
afiă tînăra republică. 
„Continuarea agresiunii 
împotriva Yemenului și

dită și-au intensificat a- 
tacurile împotriva Repu
blicii Arabe Yemen. Pre
țuind la 17 noiembrie 
controlul asupra șose
lei care leagă capi
tala de importantul port 
la Marea Roșie, Hodeida, 
oamenii fostului imam El 
Badr și-au propus, după 
cum transmiteau agențiile 
de presă, să împiedice a- 
provizionarea orașului 
Sanaa, iar apoi, prin ase
diu și atacuri repetate, să 
silească guvernul să se 
predea. Acest complot a 
primit însă o ripostă ho- 
tărîtă din partea forțelor 
republicane. Ințelegînd 
primejdia care amenință 
republica, autoritățile au

niți, mercenari. „Nu mai 
puțin de 1 000 de merce
nari străini : belgieni, 
vest-germani, englezi, a- 
mericani care luptă ală
turi de triburile răscu
late au încercat să ajungă 
la Sanaa venind din Dja- 
hana, localitate situată in 
apropierea graniței cu A- 
rabia Saudită" - 
recent ziarul „Al 
In regiunile în 
avut loc lupte au 
site cadavrele a 
țeri belgieni. Marți, în re
giunile de la frontiera a- 
puseană a R. A. Yemen, au 
avut loc noi lupte violen
te. Potrivit declarațiilor 
făcute la Sanna de un 
purtător de cuvînt al co-

- scria 
Ahbar". 
care au 
fost gă- 
doi ofi-

mandamentului armatei 
republicane, 25 soldați din 
detașamentele 
imam El Badr, 
încercat să se 
în Yemen, au : 
iar aproximativ

Elementele regaliste și 
mercenarii angajați în 
solda acestora au dezlăn
țuit de asemenea cîteva 
asalturi asupra orașului 
Sanaa, relatează agenția 
Associated Press. Primul 
ministru, generalul Hasan 
al Amri, a condus perso
nal forțele republicane. 
Pentru a respinge ofensi
va elementelor regaliste 
asupra capitalei au fost 
folosite tunuri grele, 
tancuri și avioane.

Președintele R. A. Ye
men, Abdul Rahman Iria- 
ni, a acuzat miercuri Ara
bia Saudită că acordă a- 
jutor în armament forțe
lor rebele regaliste. El a 
adresat un apel către șefii 
de state arabe și islamice 
de a-și oferi bunele oficii 
pentru a obține încetarea 
„agresiunii și intervenției 
Arabiei Saudite în Ye
men".

Evenimentele agitate 
petrecute în ultimele zile 
vin să atragă încă o dată 
atenția opiniei publice in
ternaționale asupra faptu
lui că amestecul Arabiei 
Saudite în treburile Ye
menului, ajutorul acordat 
de regimul reacționar 
saudit elementelor antire- 
publicane din Yemen în
trețin în aceasiă țară o 
încordare permanentă, 
pun în pericol rcg:mul 
progresist instaurat după 
înlăturarea, cu cinei a 
în urmă, a imamului.

Nicolae N. LUPU

fostului 
care au 
infiltreze 

fost uciși, 
50 răniți.

Un cutremur deosebit de 
puternic a fost înregistrat 
în orașul Antofagasita, situat la 
1 500 de kilometri de Santiago de 
Chile. Au fost semnalate pagube 
serioase și numeroși răniți. în lo
calitatea Tocapilla, unde cutremu
rul a atins gradul 8, pagubele au 
fost deosebit de mari. Mișcări seis
mice s-au produs și în regiunea de 
sud a statului Peru, în special la 
frontiera cu Chile.

ganismul lui Was
khansky nu ar respinge 
inima grefată. La o con
ferință de presă ținută 
joi, Barnard a confir
mat din nou acest lu
cru, arătînd că în urma 
autopsiei „nu a fost 
găsit nici un semn cli
nic care să indice că 
decesul a fost determi
nat de o reacție de 
„respingere" a inimii 
grefate din partea or
ganismului". Inima gre
fată nu a încetat să 
funcționeze normal pînă 
la ultima suflare a or
ganismului. Potrivit 
rezultatelor autopsiei, 
Waskhansky „a murit 
din cauza unei defi
ciențe respiratorii, pro
vocată de dubla pneu
monie contractată sîm- 
bătă".

Moartea tragică a lui 
Waskhansky nu știrbeș
te cu nimic valoarea, 
excepțională pentru chi
rurgie și medicină tn 
general, a experimen
tului de la spitalul 
Grootte Shuur. Dece
sul lui Waskhansky nu 
constituie o „înfrînge- 
re“ pentru medicină; 
oare nu datorită perse
verenței s-a ajuns, du
pă primele eșecuri, la 
numeroasele transplan
turi de rinichi și alte 
organe, cunoscute pînă 
acum ? Nu se poate ui
ta că echipa de la Gro
otte Shuur a defrișat un 
teren ce îi era necunos
cut : prima grefă a ini
mii practicată în înde
lungata istorie a chi
rurgiei. După cum nu 
se va uita nici curajul 
celui care s-a așezat pe 
masa de operație, la 3 
decembrie 1967. Joi, dr. 
Barnard a anunțat că 
este hotărît să încerce 
o a doua operație de 
grefare a inimii, la pri
ma ocazie ce se va iui, 

t. M.

supraviețuire pe care el 
o ducea împreună cu 
echipa de medici aflați 
la căpătîiul său.

La 4 decembrie, după 
spectaculoasa operație 
săvîrșită cu o zi înainte 
de echipa prof. Bar
nard. pacientul rostea ; 
„mă simt cu mult mai 
bine" ; patru zile mai 
tirziu, el se dăduse jos 
din pat. se așezase în 
balconul rezervei spita
lului. In cursul săptă
mânii trecute, la 13 zile 
după operație, această 
evoluție s-a întrerupt, 
declarîndu-se un feno
men infecțios la plă- 
mîni. A fost aplicat tra
tamentul corespunză
tor unei duble pneumo
nii. Transfuzia de glo
bule albe, care scăzu- 
seră îngrijorător, efec
tuată marți, provocase 
o anumită ameliorare.

Pentru cit timp însă, 
ta un pacient de peste 
50 de ani, suferind de 
diabet, operat pe inima 
deschisă și cu plămânii 
atacați ? Medicii erau 
încă încrezători cu o zi 
înainte, iar prof. Bar
nard în interviul său de 
miercuri declara că or-

După ce miercuri 
după amiază un buletin 
medical anunța că sta
rea pacientului este 
„mai puțin gravă", iar 
prof. Chris Barnard, 
într-un interviu, intro
ducea o notă de opti
mism : „șansele de re
stabilire rămîn exce
lente", cîteva ore mai 
tirziu starea lui Louis 
Waskhansky se înrău
tățise brusc, reclamînd 
conectarea plămînului 
artificial ; cu toate a- 
cestea. părăsind spitalul 
Grootte Shuur, pe la 
orele 22, prof. Barnard 
nu-și pierduse speran
țele : „mai există șan
se" — spunea el. In 
cursul nopții următoare 
pacientul s-a aflat în- 
tr-o stare tot mai criti
că, iar funcțiile sale vi
tale slăbiseră într-atîta 
îneît, în zorii zilei de 
ieri, primul om cu un 
transplant de inimă a 
sucombat. Spre regretul 
și îndurerarea a milioa
ne de oameni care, timp 
de 13 zile, au urmărit 
cu atenție evoluția 
postoperatorie a „omu
lui cu o inimă de fată". 
lupta dramatică pentru

Vasul civil vest-german cu 
propulsie atomică „Otto Hahn" 
— al treilea vas de acest fel 
din lume — a părăsit portul Kiel 
pentru prima sa cursă de încer
care. Cu un deplasament de 
15 000 tone, lung de 172 m, va
sul, care este un mineralier, 
poate atinge o viteză de 16 
noduri pe oră. Construcția lui a 
costat 55 milioane mărci.
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