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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DOUA DECENII DE VICTORII MĂREȚEsg
ÎN FĂURIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

Ambasadorul R. F. a GermanieiTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit sîmbătă, 23 decembrie, pe ambasadorul Republicii Federale a Germaniei în Republica Socialistă România, Erich Stratling, la cererea acestuia.Ambasadorul Republicii Fede-

rale a Germaniei a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu o scrisoare din partea vicecancelarului Republicii Federale a Germaniei, Willy Brandt.La primire, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, a participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Ministrul Izraelului la BucureștiTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit sîmbătă, 23 decembrie, pe ministrul Izraelului la București,

Eliezer Doron, la cererea acestuia.La primire, care s-a desfășurat tntr-o atmosferă cordială, a participat Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externa.
Jules Morb.

LA COMANDA INTELECTUALITA TEA al Partidului Socialist Francez

LUMINII
O seară oarecare este un mozaic alcătuit din mii și milioane de oameni, de tntîmpldri și de lucruri: cad apele 

Bicazului, la Sibiu vine 
pe lume un copil. în 
amfiteatrele facultăților 
profesorii spun ultimele 
fraze ale cursului, co
piii se hîrjonesc pe 
gheața patinoarului de 
la Floreasca, la Hune
doara fierbe oțelul, cin- 
tă chitarele în restau
rante, luminează stins 
ecranele televizorului... Mii și milioane de tntîmpldri, legate, toate, 
printr-o singură împre
jurare ; un fir trece 
prin toate, numitorul 
comun al atîtor fracții : energia electrică.

Există un loc tn București unde, cu puțind 
imaginație, poți vedea, 
In aceeași clipd, și re
flectoarele de pe pla
toul televiziunii, și ultimul furnal de la Reșița: 

iss w pe copilut-ei- ettafy— 
sește abecedârul într-un 
sat din creierii munți
lor, si vitrinele feerice 
ale marilor magazine : 
punctul de comandă al 
sistemului energetic na
țional.

Se află pe o stradă 
liniștită din inima Ca
pitalei. Aici veghea
ză, minut cu minut 
secundă cu secundă, 
echipă de ingineri 
tehnicieni, lucrători 
serviciului dispecer na
țional. O masă de co
mandă, un pupitru cu 
tablouri indicatoare, te
lefoane, hărți, grafice... 
nimic spectaculos ; 
de aici, din această 
meră modestă, este 
mandat și optimizat 
temui energetic al 
mâniei.

Inginerul Nicolae lincu, dispecer, încear
că să-mi explice. între
rupt mereu de telefoa
nele ce-l 
Paroșeni, din toată 
piui de 
unui sistem energetic :

solicita de la Luduș. Bicaz, 
țara, princi- 
funcționare a

— Electricitatea nu se 
poate depozita. Este 
axiomatic tn munca 
noastră. Asta înseamnă 
că în fiecare clipă con
sumul trebuie să fie 
egal cu producția. Sau, 
mai exact formulat: 
producția trebuie să fie 
egală cu consumul. Dacă 
vreți o comparație plas
tică, rețineți că rețeaua 
electrică este un rezer
vor alimentat concomitent de mai multe robi
nete. Fiecare robinet 
reprezintă o centrală e- 
lectrică, o centrală ter- 
mo ca Fintînele sau hi
dro ca Argeșul. Consu
matorii sînt alte robi
nete. cele pe care se 
scurge rezervorul. Gri
fa noastră este ca să e- 
chilibrăm robinetele de 
la intrare cu cele de la 
ieșire. De aici, din ca
mera asta, tn funcție da

cererile consumatorilor, sînt dirijate toate cen
tralele din România, a- 
dică, urmînd compara
ția, sînt deschise și închise, total sau parțial, 
robinetele 
tare.

Tabloul 
inginerul 
aproape idilic pus față 
în față cu realitatea 
pentru că el omite un 
lucru foarte important: 
un sistem nu este un 
mecanism de ceasornic, ci — ca să facem o com
parație cît mai exactă 
— mai curînd un orga
nism viu, un organism 
în care se petrec nenu
mărate „evenimente'’.

Gaorqe-Radu 
CHIROVICI

de alimen

prezentat de 
Culincu este

(Continuare 
tn pag. a IlI-a)

in epoca renașterii 
culturii româneștiIn momentele de hotar ale istoriei noastre, recunoaștem fapta, gîndul și slova cărturarilor care și-au conceput menirea ca exponenți ai poporului și ai vremii lor. S-a perpetuat de-a lungul secolelor această moștenire sacră — sintetizată emoționant în testamentul literar al lui Ienă- chiță Văcărescu — a luptei pentru progres social, pentru ridicarea țării spre civilizație și cultură. Sufletul celor mai înțelepți, al celor mai dăruiți, al celor mai înaripați meșteșugari ai cuvîntulul, ca și al celor mai neobosiți iscoditori ai tainelor lumii și vieții, a ars necontenit în slujba cauzei patriei. Prețul acestei atitudini de o nobilă consecvență a fost nu o dată scump. De la Miron Costin, Cantacu- zino Stolnicul, Antim Ivireanul, la Nicolae Bălcescu sau Nicolae Iorga, de la cei cărora Iataganele turcești le-au retezat capetele pînă la cei morți cu

pieptul sfîrtecat de gloanțele legionare, istoria noastră cunoaște pildele exemplare ale unor intelectuali dăruiți luptei pentru libertate, Independentă și unitate națională, pentru curmarea nedreptăților sociale, pentru „binele acestui al nostru pămînt". cum spunea Costache Negri. Marii noștri cărturari s-au dovedit întotdeauna — desigur cu limitele inerente epocilor respective — păstrători și propagatori ai idealurilor umaniste de dreptate națională și socială, de egalitate și progres. Această trăsătură specifică a culturii române a fost astfel definită de către Tudor Vianu : „în ansamblul vieții noastre sociale a apărut un tip de intelectual (...) care reflectează la destinul global al culturii noastre și care se simte răspunzător de întreaga orientare a civilizației tării".

Unul din izvoarele luminii ; termocentrala București-sud Foto : Gh. Vințilă

.. .
■

Plenara Consiliului Uniunii Naționale A 5-a locomotivă
electrică

a Cooperativelor Agricole De la uzina „Electroputere" a pornit simbătă 
de oțel ale țării cea de-a cincea locomotivă 
prevăzută in planul întreprinderii pe acest an.

de Producție
ta zilele de 22 și 23 decembrie s-au desfășurat lucrările plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.La lucrări au participat tovarășii Chlvu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent. secretar al C.C. al P.C.R.. Io- aif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, precum și conducători ai unor instituții si organizații centrale.Luînd cuvîntul, tovarășul Chlvu Stoica a subliniat sarcinile trasate de Conferința Națională a partidului pentru perfecționarea conducerii e- conomiel naționale, a stilului de muncă si formelor de organizare, în Vederea unei mai bune valorificări 

a resurselor de oare dispune economia tării. în legătură cu aceasta, vorbitorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii Pe viitor a activității u- niunilor cooperatiste.Plenara a hotărît ca Biroul permanent al Consiliului Uniunii Naționale să fie alcătuit din 11 membri. Plenara a reales. în unanimitate, în funcția de președinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție pe tovarășul Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. De asemenea, plenara a ales în funcția de prim-vlcepre- ședinte pe tovarășul Gheorghe Roșu, membru ‘ *funcția de vicepreședinți pe tovarășii Constantin Iftodi, Ion Rușinaru și Mihal Ubornvi. Ca membri al Biroului permanent au fost aleși tovarășii Stelian Ionescu, Cazimlr Moldo-
al C.C. al P.C.R., iar în

van, Constantin Șerban, Nicolae Stefan, Ion Teșu și Vaida Vasile. Plenara a cooptat în Comitetul executiv pe tovarășii Ion Spătărelu, președintele cooperativei agricole de producție „Gheorghe Doja“. regiunea București, și Ion Iuga, președintele Uniunii regionale Dobrogea a cooperativelor agricole de producție, iar ca membru supleant al Comitetului executiv pe tovarășul Vasile Tru- țescu.In continuarea lucrărilor, tovarășul Vasile Vîlcu a prezentat raportul cu privire la activitatea economico-ft- nanciară a cooperativelor agricole de producție pe anul în curs, sarcinile uniunilor cooperatiste pe 1968 și măsurile pentru realizarea lor.Au fost prezentate informări în legătură cu aprovizionarea tehnico-ma- terială a cooperativelor agricole de producție, activitatea Casei de pensii și bugetul acesteia pe anul viitor.Problemele cuprinse pe ordinea de zi au constituit obiectul unor largi dezbateri. S-au subliniat rezultatele obținute de cooperativele agricole în sporirea producției și consolidarea lor economică și organizatorică. Totodată. plenara a reliefat lipsurile care au existat tn acest an în unele sectoare, ceea ce a creat greutăți în aprovizionarea populației cu legume, fructe și alte produse agroalimenta- re. Plenara a stabilit măsuri care să asigure înfăptuirea tuturor sarcinilor de plan pe anul 1968.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Iosif Banc.(Agerpres)

CRAIOVA. — 
pe magistralele 
electrică, ultima

Experiența căpătată de constructori la montajul primelor lo
comotive le-a permis să efectueze lucrările respective la aceasta 
din urmă intr-un timp mai scurt cu 20 la sută. Totodată trebuie 
remarcat faptul că cele cinci locomotive au fost montate tn mai 
puțin de jumătate de an. (Agerpres)Decizia

Conferința Națională a P.C.R. a acordat o atenție deosebită perfecționării, în continuare, a activității e- conomice, creșterii eficienței, răspunderii și operativității în elaborarea și îndeplinirea hotărîrilor la toate nivelele economiei și în conducerea vieții sociale.Știința modernă a organizării consideră că în conducerea economiei șl în general a oricărei activități, elaborarea unor decizii optime este una dintre problemele esențiale. Dincolo de capacitățile individuale, calitatea deciziilor luate depinde de o mulțime de factori — sisteme de organizare, practici, mentalități — care pot oferi un cadru stimulator, sau dimpotrivă.Modul în care se constituie deciziile depinde în- tr-o însemnată măsură de raporturile existente între

diferitele nivele ale conducerii.Pentru ca fiecare nivel de conducere să poată lua decizii optime, una dintre condiții este ca el să aibă, între limite bine determinate (și respectate !), posibilitatea de a lua hotărîri, de a elabora soluții pentru sfera de activitate pe care o organizează și o conduce, adică un spațiu de liberă inițiativă. In acest spațiu el are obligația să manifeste inițiativă și creativitate, să elaboreze decizii, în funcție de cerințele situației concrete, și să le aplice. Sfera liberei sale inițiative trebuie să fie totodată și sfera principală a responsabilității sale. Fiecare nivel trebuie să răspundă într-un mod direct de sfera în care el este chemat să elaboreze decizii. Controlul asupra activității sale urmează a se face nu

Sîmbătă la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Jules Moch, membru al Comitetului Director al Partidului Socialist Fran
cez (S.F.I.O.), fost ministru, care își petrece concediul în țara noastră.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă caldă, de cordialitate, a participat tov. Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.

In momente de răscruce ale Istoriei României moderne — ne gîndim la revoluția anului 1848, la Unirea Principatelor din 1859, la cucerirea independenței naționale, închegarea statului român unitar în 1918, la 23 August 1944 — și în toate clipele hotărîtoare pentru destinele țării, oamenii de cultură au luat parte activă, uneori fiind prezenti în primele rînduri ale luptei poporului. Operele lor, făurite în viitoarea evenimentelor, izvorîte din adîncurile a milioane de inimi, au dat avînturi nebănuite, au înaripat elanurile, au cîntat biruințele și visurile poporului.Continuator al celor mai înalte tradiții ale poporului român, partidul nostru comunist a dat încă de la începuturile existenței sale o înaltă apreciere rolului Intelectualității și a chemat-o în lupta pentru apărarea democrației, progresului, a libertății și independentei naționale. Intr-o epocă de mari frămîntări sociale și politice, ca cea dintre cele două războaie mondiale, tot ce a avut mai de preț intelectualitatea noastră, savanți și artiști de renume mondial, s-au situat de partea forțelor democrației, au militat prin fapta și opera lor în spiritul chemărilor partidului comunist împotriva fascismului, au apărat cu fermitate principiila sfinte ale poporului nostru de independență și suveranitate, împotriva înrobirii străine, a nesocotirii demnității naționale. Inspirați de politica Partidului Comunist Român, multi Intelectuali au înfierat și au demascat prin scrisul lor crimele fasciste, isteria războiului hitlerist, au militat împotriva dezlănțuirii celui de-al doilea război mondial, au cerut ieșirea țării noastre din coaliția hi- tleristă. Pentru atitudinea lor antifascistă, o seamă de intelectuali au suferit în anii dictaturii antonesciene represiuni, fiind internați. în lagăre de concentrare. In frontul larg al forțelor patriotice conduse de partid care au luptat pentru realizarea actului de la 23 August 1944 s-au aflat intelectuali de frunte ai României, dovedind încă o dată atașamentul lor fată de interesele supreme ale patriei.Atunci cînd clasa muncitoare în frunte cu partidul comunist a preluat conducerea destinelor acestei țări, cînd, eliberîndu-se pe sine, proletariatul a eliberat întreaga societate, cînd socialismul a devenit o realitate s-au creat condițiile optime pentru deplina înflorire șl afirmare în cîm- pul vieții sociale a intelectualității noastre. Dacă moștenim o tradiție marcată de figuri, opere și momente luminoase, nu e mai puțin adevărat că ' ... ■ • ■în mă cietatea nu-1 oferea condiții pentru afirmarea forței creatoare. ~ dreptul cutremurătoare sînt mărturiile pe care ni le-au în această privință creatori seamă, precum Grigore Alexandres- cu. Eminescu. Caragiale, Macedonskl, Sadoveanu. Camil Petrescu. Tonltza și multi alții, despre soarta intelec-
Valeriu RAPEANU

în același timp a existat trecut și o puternică dra- a intelectualului căruia so-

(Continuare tn pag. a IV-a)

De-alăsat de

De cîteva zile în librarii, chioșcurile de difuzare 
a presei și debitele O.CL. s-a pus în vînzare

ALMANAHUL
„SClNTEIA" 1968

Anunțăm pe această cale pe cei care ne-au se
sizat epuizarea de pe piață a almanahului că ÎN 
ZILELE URMĂTOARE VOR FI PUSE IN VÎNZARE NOI 
STOCURI.

Condiții favorabile
• •

cooperam
intereuropene

ANCHETA REALIZATA DE ALEX. GHEORGHIU

Tot mai multe personalități din țările vest-europene sa 
declară, în pofida opoziției cercurilor reacționare, în favoa
rea intensificării relațiilor de colaborare dintre țările euro
pene din est și din vest, indiferent de orînduirea lor 
socială.

Cu prilejul sesiunii de toamnă a adunării U.E.O. (orga
nism vest-european alcătuit din parlamentari ai celor 6 
țări ale Pieței comune, plus Anglia) ce s-a încheiat recent, 
o serie de participanți ne-au împărtășit opiniile lor cu pri
vire la aceste probleme.probleme.

Fiecare țară își 

poate aduce 

contribuția

Marius Moutet, se
nator din partea 
SFIO, s-a pronun-

optimă
de asist, univ. 

Cătălin ZAMFIR 
Facultatea de filozofie, 
Universitatea București

atît asupra modalităților folosite, a tipului de decizii luate, ci a eficienței și a rezultatelor obținute. In a-
opinsi
cest mod, controlul nu numai că nu îngrădește inițiativa, oi o stimulează.O insuficient de precisă delimitare a atribuțiilor pe

nivele cît și a responsabilităților specifice are numeroase consecințe negative.în relațiile dintre nivelele de conducere s-a produs adesea o tendință pe care aș numi-o difuzarea în sus a responsabilității. Se în- tîmplă astfel că pentru una și aceeași activitate tinde să răspundă aproape la fel de direct atît nivelul care are în nemijlocita sa atribuție organizarea șl conducerea ei, cît și nivelele superioare. Această dispersie a responsabilității face ca fiecare nivel să se simtă obligat să participe la e- laborarea deciziei în cauză. Există cazuri în care decizia, deși cade în atribuția și competenta conducerii nemijlocite a producției. să fie avizată, dacă nu chiar elaborată, de nivelele superioare, ajungîn-

du-se uneori pînă la minister.In aceste condiții se declanșează astfel, ca reacție inversă, o „cădere a nivelelor", cum o numea plastic un cercetător român. Fiecare nivel tinde să participe la elaborarea deciziilor, intrînd în atribuțiile nivelelor inferioare, sco- 
tîndu-le pe acestea din 
funcție, anulînd în mare parte spațiul liberei lor inițiative. Această tendință își găsește în parte explicația într-un număr prea mare al nivelelor de conducere, în special al celor intermediare. Lungirea „pe verticală" a traiectoriei pe care este elaborată decizia este rareori motivată plusuri de competentă informații. de și
(Continuare 
în pag. a Il-a)

tat pentru o ferintă între le din cele zone ale Europei. „Sînt convins că, în situația actuală din lume, pacea va rezulta din apropierea continuă dintre Vest și Est — a spus el. Fiecare tară își poate aduce contribuția la aceasta, fiecare are rolul ei de jucat. Deși sînt pentru alianța a- tlantică, mă declar contra războiului din Vietnam. Am arătat, de la începutul a- cestul conflict, că a- merlcanii fac o mare greșeală dezlănțuind acest război. Trebuie să întărim cooperarea în Europa. Apropierea Est-Vest e o necesitate imperioasă pentru realizarea păcii. Nu văd altă soluție pentru a conviețui pașnic".
— Care sînt opinii

le dv. asupra temei 
discutate ? — l-amîntrebat pe senatorul social-creștin Etienne 
de la Valle — Pussin (Belgia).„Sînt favorabil lărgirii tuturor posibilităților de cooperare între Est și Vest — a spus el. Trebuie multiplicate acordurile și contactele culturale

con- țări- două între toate țările, Inclusiv turismul. Foarte utilă se dovedește și intensificarea relațiilor economice. Văd posibilă cooperarea între România și grupări industriale din Belgia pe bază de e- galitate. Belgia e interesată să dezvolte relațiile economice cu țara dv., să vîndă și să cumpere. Ea dorește deci dezvoltarea mai largă a relațiilor ei comerciale cu România, ca și cu celelalte țări socialiste. Acest comerț trebuie să se facă pe o bază reciproc loială. Sîn- tem, de asemenea, partizanii contactelor și la nivel guvernamental pentru schimburi de vederi. Dar pentru a se ajunge la o pace deplină trebuie rezolvate anumite probleme încă în suspensie în Europa". Interlocutorul nostru menționează, ca exemplu, necesitatea reglementării problemei germane, pro- nunțîndu-se, în legăti*. ră cu aceasta, în favoarea definitivării frontierei Oder-Neis- «e, așa cum este azi.
(Continuare 
în pag. a V-a)
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FAPTUL

DIVERS
DispunețiIn vara lui 1966 la Arhiva națională de filme a fost identificat un documentar despre locurile în care a trăit Eminescu, realizat în 1914—1915 de Octav Minar. Ulterior s-a aflat că o copie a filmului a fost achiziționată de Muzeul din Iași. Ei bine, conducerea muzeului se opune categoric unei colaborări cu Arhiva națională de filme pentru vizionarea copiei, transplantarea acesteia pe suport acetat (neinflamabil) și conservarea (tot la Iași) a peliculei. Neînțelegînd interesul general pentru acest documentar, vrea să și-l păstrpze „în unicat" cu orice risc. Custodele are o mentalitate bună de standurile muzeului. Contemporanii au altă concepție, rațională și eficientă. Forul tutelar — Consiliul Muzeelor — nu va îngădui acest „monopol" într-o chestiune de larg interes I
La fîntînă

Trei fetițe din Hîrlău (lăți) au 
plecat să aducă apă de la o fin- 
tină situată pe izlazul comunal. 
Una dintre ele, Virginia Stănescu 
(11 ani) a căzut in fîntînă. Cele
lalte două, speriate, au alergat 
spre comună după ajutor. Auzind 
strigătele lor. Dumitru Bucur, in
valid, aflat tn apropiere fi-a dat 
imediat seama de cele intîmplate. 
Cu ajutorul unui baston, cu care 
se sprijină In mers a scos fetița 
din fîntînă. Ea s-a ales doar cu 
spaima și cu o baie rece, acum 
In plină iarnă. Nenea Bucur a sal
vat-o. Dv., nu trimiteți copiii la 
fîntînă 1

Falsa
prietenie

Doi tineri de 18 ani, Iuliu Szell 
fi Piter Bokor (ei iyt ziceau prie
teni I) elevi ai școlii profesionale 
din Gheorghieni, fug de la ora de 
trigonometrie. Iți iau schiurile, 
cumpără o sticlă de coniac și 
pleacă tn pădure să taie cite un 
pom de iarnă. Iuliu ajunge in pă
dure in stare de ebrietate fi nu 
mai poate continua drumul. Cole
gul îl părăsește acolo (la 2 km era 
o casă de ciobani) fi în aceeași 
seară participă la sărbătoarea ma
joratului organizată la liceul ora
șului. Abia a doua zi pornesc în 
căutarea lui Iuliu. Dar era prea 
tîrziu. Tînărul murise înghețat. 
Prietenia celuilalt l-ar fi salvat. 
Insă a fost o prietenie falsă, doar 
cu numele.

Aviz
amatorilorDe data aceasta fugarul — tatăl iresponsabil care, după desfacerea căsătoriei refuză să plătească pensie de întreținere propriului său copil, este — nici mai mult nici mai puțin — absolvent al Facultății de Drept. Se numește Marcu Corneliu. Fetița, în vîrstă de 9 ani, se află în grija mamei, în o- rașul Gura Humorului. Procurorul șef al raionului, care ne informează, îl avertizează pe fugar : „Nu întinde prea mult coarda I Cunoști bine Codul Familiei, știi ce 
te așteaptă". Prilej de meditație fi pentru alții.
Faceți loc!

♦

că 
fo- 
au-

La această dată, probabil 
Întreprinderea de construcții 
restiere Buzău a aflat isprava 
togrederului condus de foferul 
Gheorghe Cojocea. Acest utilaj, 
(folosit la dezăpezire) a fost aban
donat pe șoseaua Rm. Sărat — 
Buzău pe timp de noapte, fără 
lumină (care să semnalizeze pre
zența nedorită). O încălcare a re
gulilor de circulație cu privire la... 
staționarea pe drumurile publice. 
Din această cauză, autoturismul 
3-B-233, proprietatea Uzinei de 
mașini electrice București, s-a 
ciocnit de autogrederul părăsit. 
Trei persoane au fost accidentate. 
După cele intîmplate, poate își 
vor face drum spre întreprinderea 
buzoiană disciplina și grija față 
de bunul obștesc. Se „circulă" pe 
acest drum ?

Rubricâ redactata de i
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICA 

OT sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Noi stații de televiziune
— In sectorul de emitere a 

programelor de televiziune se 
desfășoară de mai mult timp 
importante lucrări de lărgire 
a bazei materiale, de dotare 
cu echipamente moderne, des
tinate îmbunătățirii recepției 
pe micul ecran. Ce noutăți în 
acest domeniu am putea aduce 
la cunoștința cititorilor noștri?Cu cîteva zile în urmă au intrat în funcțiune noi stații de televiziune a căror construcție a început în cursul acestui cincinal: Bucegi, care emite pe canalul 6, asigurînd recepția programului de televiziune în regiunile București, Ploiești, Argeș, raioanele Făurei, Brăila, Rupea, Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc, stația de televiziune Oltenia, care emite pe canalul 8, asigurînd recepția programului de televiziune în regiunea Oltenia și în zona de vest a regiunii Argeș. S-a pus în funcțiune șl în orașul București o nouă stație, care va elimina practic posibilitatea unor deranjamente ce pot să împiedice buna desfășurare a emisiunilor de televiziune, deranjamente care au nemulțumit uneori. Telespectatorii noștri își amintesc probabil, între altele, de întreruperea transmisiei
A

însemnări despre 
îndrumarea și 
controlul circulației

tovarâșul 
locotenent 
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Ca urmare a publicării în ziarul „Scînteia' a unor articole pe teme de circulație, 
general 
STELIAN 
adjunct al ministru
lui Afacerilor Interne, 
director general 
Miliției, semnează răspuns adresat dacției în care spune printre altele :Materialele apărute în ziarul „Scînteia' au constituit, în primul rînd, un sprijin prețios pentru activitatea organelor de circulație în misiunea grea și plină de răspundere de a spori gradul de siguranță a transporturilor de oameni și mărfuri pe drumurile publice. Aprecierile pozitive cu privire Ia rezultatele dobîndite de lucrătorii de circulație sînt o recunoaștere a eforturilor depuse de efectivele miliției pentru buna desfășurare a traficului rutier. In același timp, în condițiile actuale, cînd pentru asigurarea u- nei circulații moderne, civilizate, se impune o exigență deosebită, considerăm binevenită semnalarea aspectelor negative din activitatea unor formațiuni și a- genți de miliție, precum și sugestiile de remediere. In acest sens, ne propunem să luăm următoarele măsuri:

• Vom urmări îm
bunătățirea, în con
tinuare, a stilului șl 
metodelor de muncă 
ale formațiunilor răs
punzătoare de secu
ritatea circulației.

lucrători de care contro- circulația, în determinării
sporirea eforturilor în educarea cadrelor de miliție lează sensulunei comportări de 
înaltă ținută a acestora față de persoa
nele cu care vin în 
contact.

• Ne propunem 
lărgirea „nucleului" 
de conducători auto, amatori și profesioniști, cu un înalt
Pe urmele
articolelor
publicate

grad de calificare și conștiință civică, 
care să sprijine pe 
lucrătorii de miliție în activitatea de combatere a contra- venienților, să-i ajute la organizarea judicioasă a muncii e- chipelor de patrulare pe drumuri și șosele.• Vom îmbunătăți și intensifica activi
tatea de răspîndire 
a cunoștințelor ne
cesare, de populari
zare a regulilor de 
circulație în rindul 
maselor largi ale ce
tățenilor, prin folosirea unor forme de propagandă mai eficiente ; prin metode rapide de informare vom preveni publicul larg asupra celor mai răspîndite surse de accidente, precum și a mijloacelor de a le evita.• In vederea eliminării neajunsurilor

BBBBBBBB^BOQBSosirea iernii, cu multiplele probleme pe care le ridică în fiecare an, ne-a determinat să stăm de vorbă cu gospodarii Capitalei, mai exact spus cu cei care lucrează la secțiile de gospodărie comunală ale sfaturilor populare.
★Vom reproduce, în primul rînd, 

cele spuse de tov. Alexandru Drăgu- 
lănescu, șeful serviciului planificării de la secția de gospodărie comunală a Sfatului popular al Capitalei : 
„Statistica este astăzi mai necesară 
ca orieînd. Ea poate și trebuie să fie, 
prin datele pe care le furnizează, un 
instrument eficace de organizare ști
ințifică a muncii ; ea joacă un rol 
activ in utilizarea judicioasă a fon
durilor, a mijloacelor, a forței de 
muncă. Toate secțiile de gospodărie comunală ale raioanelor Capitalei sînt convinse de acest lucru și, de a- ceea, se îngrijesc ca toate lucrările de evidentă să fie corecte și la zi. 
Dar cînd se exagerează nu mai avem 
de-a face cu statistică, ci cu birocra
ția. Cînd întocmirea tuturor situațiilor, evidențelor, planurilor, rapoartelor, bilanțurilor ajunge să capete precumpănire față de munca concretă de îndrumare și control, față de munca propriu-zlsă de gospodărie comunală, ele devin o frînă în acti
vitatea noastră".Și Ing. Octavian Domide, șeful secției de gospodărie a raionului 30 Decembrie, a dovedit că știe bine a- cest lucru. în ultimul timp, observase o sporire a numărului de situații statistice. împreună cu plani- ficatoarea Ștefania Vasile, a avut o discuție amplă cu unul dintre conducătorii Inspectoratului raional de statistică, căruia i-a cerut să analizeze posibilitatea renunțării la unele situații sau la unele rubrici care nu justifică cu nimic volumul de muncă efectuat pentru întocmirea lor.De exemplu, „Anexa 11 — formularul nr. 3 — model S.G.C. — D — subcapitolul 16 34“ este o situație care se trimite trimestrial, semestrial și anual secției de gospodărie comunală a Sfatului popular al Capitalei. Ea privește întreținerea grădinilor publice și a parcurilor — pe de o parte și întreținerea zonelor verzi — pe de altă parte. Se cere să se calculeze

intrate în funcțiune
Tn cadrul unei convorbiri Iov. ing CONSTANTIN CEAUȘESCU, ad

junct al ministrului Poștelor și Telecomunicațiilor, ne-a făcut o amplă infor
mare în legătură cu noile stații de televiziune intrate recent în funcțiune. 
Redăm, pe scurt, conținutul acestei convorbiri.

unul meci de fotbal de la Sofia. Prin intrarea în funcțiune a noii stații din București asemenea accidente sînt practic eliminate. Intrarea în funcțiune a stației Bucegi a creat condiții pentru dezvoltarea programelor emisiunilor de televiziune. Precizăm că stația de televiziune București de pe canalul 2 va funcționa în continuare, cu actualul program, telespectatorii avînd posibilitatea să recepționeze cu antene corespunzătoare fie canalul 6, fie canalul 2.Pînă la sfîrșitul acestui an se va pune în funcțiune și stația de televiziune Suceava, cu linia de radiore- leu aferentă, care va emite pe canalul 

de conducere — acum în curs experimentare, sistem creează

constatate, recent a fost elaborat un nou 
sistem de examinare, pentru verificarea cunoștințelor celor ce candidează la carnetul auto de Noul posibilități superioare pentru o cunoaștere mai exactă a gradului de pregătire teoretică și practică al celor examinați.• Considerăm întemeiată propunerea 
de a se modifica ac
tualele prevederi le
gale, in sensul re
considerării condiții
lor care permit re
tragerea temporară a 
permisului de condu
cere. In acest sens vom fac? propuneri forurilor în drept.• Propunerea ca 
agenții de circulație 
să poarte numere de 
ordine va fi studiată 
cu toată atenția; în prezent există posibilitatea — attt pentru organele noastre, cît șl pentru cetățeni — de a proceda Ia Identificarea oricărui agent de circulație. Precizăm că aceștia au primit ordinul de a-și declina numele, pronumele și gradul persoanelor interesate.Analizînd activitatea formațiunilor de circulație — se arată în încheierea răspunsului — presa ne a- cordă un sprijin real în îmbunătățirea continuă a activității lucrătorilor de miliție, care veghează la buna desfășurare a circulației pe drumurile patriei’.

Cum. s-a ajuns 1 a...
BIROCRAȚIEIEVIDENTA

cît s-a cheltuit pentru unele și pentru altele — separat, deși asemenea cheltuieli nu pot fi despărțite. Dacă, de exemplu, 3 mașini stropesc pomii de pe Calea Dorobanților, vor stropi și grădina din Piața Dorobanților și peluzele cu iarbă și flori de pe mijlocul acestei străzi și cele 2—3 grădinițe aflate între Piața Dorobanților și Piața Aviatorilor. „O fi, — zic cei în cauză — dar nouă să ne spuneți cît revine pentru grădini și cît pentru spații verzi !“.Secția de gospodărie comunală a Sfatului popular al raionului „N. Băl- cescu" raportează cît se cheltuiește pentru fiecare pom în parte, cîți pomi sînt pe marginea străzilor din raion, pe specii, cîte peluze cu flori, cîte și ce flori sînt udate pe trimestru etc. — toate cu rubricile : „E- xistent", „De întreținut", „Propus", „Realizat". Oare la flori și pomi se poate vorbi de vreo diferență de cifre în cele 4 rubrici ? Numărul „e- xistent" este și cel „de întreținut", și „propus", și „realizat" ; pentru că de n-ar fi așa, pomii și florile _n-ar putea să existe. Noroc că de cîteva luni s-a renunțat la rubricile care cereau și comparații cu perioada corespunzătoare a anului trecut !Exemplul nu este unic : situația statistică privind „Executarea contribuției voluntare în muncă", care se trimite secției financiare a Sfatului popular al Capitalei, este identică cu situația „Realizări privind contribuția în muncă", ce se trimite secției de gospodărie comunală a aceluiași sfat popular, ambele trimestrial, semestrial și anual. Diferența constă în titlu, cît și în faptul că aceleași ru- 

I

4 șl va asigura recepția în nord-estul țării. Se creează astfel posibilități tehnice pentru transmiterea unor programe și din orașul Suceava.Ținînd seama de relieful foarte variat al țării noastre, în anumite localități lipsite de vizibilitate directă este necesară montarea de retranslatoare de televiziune. Zilele acestea au fost puse în funcțiune retranslatoare pentru deservirea marelui șantier de pe Lotru, iar altele la Oravița, Caransebeș, Vărănic, Gura Văii (Porțile de Fier); în localitățile Alba Iulia, Anina, Moldova Nouă retranslatoa- rele sînt în curs de montaj și reglaj, urmînd oa în preajma Anului Nou să fie puse în funcțiune.în curînd se va instala o stație de televiziune și în orașul Constanța, stație care va crea posibilitatea unei recepții corespunzătoare pentru telespectatorii din acest oraș. In același timp, se vor pune în funcțiune și trei retranslatoare de televiziune la Mangalia, Neptun și Costlnești.
— Poate fi recepționat acum 

programul de televiziune in 
întreaga țară ? Ce ar trebui să 
știe telespectatorii in legătură 
cu intrarea în funcțiune a noi
lor stații ?Lucrările de construcții-montaj și de instalare a aparaturii continuă la un șir de obiective începute în acest an, care vor intra în funcțiune în 1968. Astfel, vor fi instalate și vor începe să lucreze stațiile de televiziune noi de la Bacău, Maramureș și altele, cu liniile de radiorelee aferente ; de asemenea, radioreleul de mare capacitate București — Galați — Constanța. Se creează în acest fel posibilitatea de a se transmite programe de televiziune în condiții tehnice bune de pe litoral și din orașul Galați. Radioreleul de mare capacitate va permite transmiterea programului de televiziune, de radio și efectuarea concomitentă a multor sute de convorbiri telefonice. Prin intrarea în funcțiune a acestor stații, se creează condiții ca, după măsurătorile ce se vor efectua în continuare, să se stabilească și alte măsuri care să asigure acoperirea în întregime a programului I de televiziune, prin stații de putere, urmînd ca localitățile și raioanele unde recepția din cauza condițiilor de relief rămîne deficitară să fie acoperite în continuare cu retranslatoare. Merită subliniat faptul că majoritatea retranslatoare- lor montate în acest an sînt concepute și realizate în cadrul întreprinderii ministerului nostru, care va continua producția lor în vederea asigurării unor condiții optime de recepționară a programului de televiziune și în locurile mai dificile.Ca să beneficieze de o recepție de bună calitate, recomandăm telespectatorilor să se adreseze cooperativelor de specialitate, care au primit indicațiile tehnice necesare pentru montarea și instalarea antenelor de televiziune, corespunzător canalului de recepție folosit în localitatea respectivă.

— Ce noutăți tehnice sînt în 
sectorul radio ?încă în primăvara acestui an, a intrat în funcțiune noul emițător pe unde lungi care asigură o calitate bună a recepției programului I de radiodifuziune. Continuă pregătirile pentru montarea unor noi emițătoare de unde ultrascurte, care să deservească zonele Oltenia, Muntenia, O- radea și alte zone, creînd posibilitatea de a Se recepționa programul III de radiodifuziune în condiții tehnice optime.

— Cum se prezintă dina
mica creșterii numărului po
sesorilor de televizoare și abo
nați radio ?Numai în ultimii doi ani numărul televizoarelor aproape că s-a dublat. Numărul abonaților la radio a depășit cifra de 2 140 000, iar al ce-

9brici sînt aranjate vertical pentru secția financiară și orizontal pentru gospodăria comunală.Sau : situația intitulată „Executarea și punerea în funcțiune a investițiilor" cuprinde două formulare : partea I și partea a Il-a, fiecare cu zeci de rubrici. Ambele cer însă absolut aceleași cifre, dar într-o altă ordine de succesiune a coloanelor.Exemplele ar putea continua. Ele sînt, după cum spuneau unii dintre interlocutori, cele mai evidente. A- ceastă avalanșă de situații și hîrtil răpește timp prețios atît planificato
Prin birourile 

gospodăriei comunale
rilor, cît și tuturor salariațllor care trebuie să furnizeze asemenea date zilnic, decadal, lunar sau pe alte perioade calendaristice.Șeful serviciului financiar al secției de gospodărie comunală a Sfatului popular al Capitalei, tov. Pândele Ionescu, ne spunea că multitudinea situațiilor cerute secției de către numeroase alte secții și servicii, ca și de organele de statistică, împiedică realizarea la termene optime a acelor situații neapărat necesare pentru urmărirea îndeplinirii planului, exemplificînd : „Situația indicatorului „preț de cost" — de exemplu — 

lor la radioficare 873 000. In special în regiunile unde se pun în funcțiune noile stații, ni se semnalează un puternic aflux de cumpărători de televizoare în această lună.Dezvoltarea bazei materiale a televiziunii și radiodifuziunii a dus și la... modificări geografice : vîrful cel mai înalt din Carpați nu mai este, la ora actuală, Megoiul, ci acela al stației de televiziune Bucegi, de 2 600 metri.Efortul material pe care îl fac partidul și statul nostru pentru crearea posibilităților tehnice ca întreaga populație a țării să beneficieze în cele mai bune condiții de mijloacele de răspîndire a informațiilor și culturii prin radio și televiziune se cifrează la sute de milioane lei și va continua și în anii viitori, în cadrul dezvoltării susținute a tării.
Convorbire realizată de 
Al. PLAIEȘU

DECIZIA OPTIMĂ
(Urinare din pag. I)Elaborarea unor decizii la nivele destul de îndepărtate de punerea lor în practică poate să le imprime uneori un caracter inadecvat sau. pur si simplu, prea general, pentru diversitatea situațiilor concrete în care urmează a fi aplicate. Și întrucît sînt elaborate de un for superior, indiferent dacă în anumite împrejurări ar fi necorespunzătoare. ele trebuie aplicate.Constatîndu-se, de exemplu, că disciplina și eficiența muncii nu sînt suficient de ridicate în anumite sectoare, s-au luat unele măsuri generale care urmau a fi concretizate. Cei care trebuiau însă să le dea o formă concretă, în loc să reflecteze asupra specificului situațiilor în care urmau a fi aplicate, să găsească aici formele cele mai adecvate, au preferat în unele locuri și situații o asimilare mecanică.O astfel de elaborare și aplicare mecanică a deciziilor creează în colectivele respective o stare de insatisfacție, o senzație demoralizatoare de formalism și de neputință. Chiar dacă măsura este considerată de către toți ca inadecvată, nu se poate adesea, decît cu prețul unor mari greutăți, demonstra acest fapt și obține suspendarea ei. Uneori sînt o- bligațl să o aplice, conștient! fiind de lipsa ei de eficientă. Chiar cel care trebuie să o introducă ia adesea o atitudine de resemnare, cu consecințe negative pentru moralul colectivului. Se nasc în asemenea situații tot felul de metode de a se ocoli sau suspenda aplicarea ei, cu acordul tacit, dacă nu chiar din inițiativa acelora care ar avea obligația de a o promova. Este suficient ca presiunea și controlul initial să slăbească, pentru ca, în cazul măsurilor insuficient de adecvate, să se producă încetul cu încetul o suspendare a lor în practică.Dispersată la mai multe nivele, responsabilitatea deciziilor riscă a se dilua pînă Ia anihilare. Toți fiind implicați, nimeni nu mai este pînă la urmă responsabil. în aceste cazuri se creează situații viciate de control. Nivelul de jos nu mai poate fi făcut responsabil de către cel superior, pentru că decizia aplicată de el este fie aprobată, fie chiar elaborată de către acesta din urmă. Iar nivelul superior nu poate fi tras la răspundere de nivelul din subordine. Am întîlnit următorul caz. Un for superior a comandat pentru o întreprindere o instalație în valoare de mai multe derea s-a Instalația putut fi fie 

milioane de lei. întreprin- opus, dar fără rezultate, a fost primită, dar nu a folosită și a trebuit să casată. Pentru o asemenea pierdere nimeni nu a răspuns însă, lucrurile fiind „aranjate" cu con-

ne-a sosit, pentru luna octombrie, de abia la 20 noiembrie. Cînd să-l analizăm și noi, cînd să mai luăm măsuri de îmbunătățire a unor situații critice ? Am comunicat totuși unităților să ia unele măsuri pentru luna decembrie. Dar acest lucru e formal, întrucît între timp se și luaseră alte măsuri. De aceea, consider că trebuie 
revizuite termenele și periodicitate» 
situațiilor statistice de orice fel, in
cit ele să slujească într-adevăr orga
nizării științifice a muncii in toate domeniile de activitate. Și aceasta se poate face atît pe calea reducerii lor, 

cît și prin mecanizarea muncii de evidență în unități".De bună seamă că pentru aceasta este nevoie și de planificatori cu experiență. Or, la raionul „N. Băl- cescu" situația se prezintă destul de straniu din acest punct de vedere. Toate lucrările statistice sînt întocmite de tehnicianul de „drumuri", specialist în... asfalt, Grigore Stan. Și Ie face cu conștiinciozitate pe toate Ba face, voluntar, și ceva în plus față de toți cei „de meserie" de lâ alte sfaturi populare raionale : ține la zi „situația situațiilor întocmite de el" 1 O liniatură tot atît de compli-

Piatra Neamj Foto : Sorin Dan

și posibilități în munci lip-sînt luate de-

cursul tuturor nivelelor implicate în decizieEvident, în aceste condiții este stimulată o tendință a tuturor nivelelor de a evita pe cît posibil situațiile care ar putea să le creeze răspundere unică, căutînd acoperire la forurile superioare, iar uneori, paradoxal, chiar la cele inferioare.Din moment ce decizia nu a fost luată de nivelul în atribuțiile căruia ar fi trebuit să intre, ci de nivelele superioare, sau cel puțin cu consensul acestora, controlul se deplasează 
de Ia eficacitatea deciziei la execu
tarea ei. Nivelele care organizează și conduc nemijlocit o activitate dispun de multe ori de un spațiu de inițiativă foarte restrîns. Sînt transformate în simpli executanți. Este stimulată mai degrabă executarea conformistă a dispozițiilor, aplicarea lor mecanică, decît inițiativa îndrăzneață și creatoare, condusă de grija permanentă a eficacității. Aceasta face ca uneori, în posturi de conducere să fie promovați și menținuți oameni cu pregătire și posibilități modeste, dar disciplinați, în timp ce oameni cu inițiativă creatoare să fie ținuți site de perspectivă.Atunci cînd deciziile parte de activitatea practică în care urmează a fi aplicate, și la un mod așa de general, este îngreunată confruntarea lor cu rezultatele practice. De aici, eficacitatea lor este mai greu vizibilă. Forul care a luat o astfel de decizie, consideră prin a- ceasta sarcina sa ca încheiată. „S-au luat măsuri". Fiindu-i greu să constate de fiecare dată eficienta deciziilor, el este înclinat să controleze mai mult aplicarea lor. Se creează Impresia liniștitoare de activitate, de rezolvare a problemelor. De aceea este prețuită uneori mai mult o activitate impresionantă ca volum, fără a se vedea slabele ei rezultate. Nivelul care pune în practică decizia, fiind prin aceasta mal sensibil la a înregistra eficacitatea ei, nu poate s-o modifice, el trebuind s-o execute. Lucrurile se termină tocmai atunci cînd ar fl trebuit să înceapă: urmărirea eficacității deciziei și corectarea el în funcție de aceasta.Se observă un fenomen curios care își găsește însă aici explicația. Dacă pentru luarea în considerație a inițiativelor muncitorilor există forme organizate care au dat rezultate, se pare, suficient de bune, pentru stimularea și valorificarea inițiativelor personalului ingineresc nu există întotdeauna posibilități comparabile. Inițiativele lor nu găsesc de multe ori un cadru organizat de luare în considerație șl adesea nici audiența necesară. Inginerii sînt reduși în astfel de cazuri la simpli executanți, covîrșițl de activități nespecifice, birocratice-administrative, lipsite adesea de funcții utile. El nu-șl realizează atunci funcțiile pentru care sînt pregătiți, ceea ce de

9cată ca și a situațiilor statistice adevărate. Pe vertical a înscris domeniul, cine i-a cerut situația și ziua întocmirii, iar pe orizontal numărul situațiilor și cîte pagini însumează. De aici am aflat că tov. Grigore Stan întocmește lunar 47 de situații statistice, planuri, rapoarte, informări, bilanțuri cu 450—500 de pagini și — adăugăm noi — cu mii de coloane și zeci de mii de cifre.— Și de asfalt cine se ocupă ?— Eu ! Două-trei ore pe zi mă duc pe șantierele unde se toarnă asfalt, controlez ce s-a făcut, măsor, calculez, pentru că... îmi trebuie și mie situația lucrărilor de asfaltare din raion, pe care mi-o cere serviciul de drumuri...Dar deficiențele sînt mult mai mari și nu se rezumă la controlul... asfaltului. Nu este un secret pentru nimeni că întreținerea unor cartiere și străzi lîncezește, că utilajele existente nu sînt folosite atît cît ar trebui, că întreaga activitate a sectorului e scumpă, iar rezultatele — sub posibilități. Ce valoare au deci toate a- ceste situații de vreme ce nu pot să ducă la obținerea unui rezultat primordial : îmbunătățirea nivelului activității și a eficientei sale economice ? *în raidul Întreprins am avut posibilitatea să aflăm că problema reducerii situațiilor statistice la strictul necesar preocupă forurile competente. Șl în acest an, inspectoratele raionale și Direcția orășenească de statistică au cerut tuturor serviciilor de planificare să facă propuneri cu privire la reducerea unor situații sau la 

multe ori ti descurajează, ti descalifică sau, în orice caz, nu-i stimulează la perfecționarea profesională. Unii ingineri, deși ar avea idei interesante nu le pot experimenta pentru că aceasta ar necesita atîtea a- probări, atîtea discuții, s-ar putea expune la atîtea „necazuri", îneît mai bine renunță.După ce îmi demonstrase că sarcinile pe care le îndeplinește el îe poate realiza foarte bine un maistru cu pregătire bună, un inginer afirma totuși că nu-i rămîne timp pentru a se preocupa de o serie de analize mai complexe ale problemelor pe care secția le pune. E drept, acest lucru nici nu i se cere. întrebarea firească ar fi : ce îl împiedică să dea maiștrilor din subordine aceste sarcini mărunte, pentru a-și crea un timp necesar abordării problemelor inginerești propriu-zise ? în realitate 1 se cere chiar lui să le îndeplinească, este făcut direct responsabil de ele, este oprit chiar în unele cazuri să le lase în seama maiștrilor, fiind controlat dacă le execută personal. Intr-un cuvînt, nu este lăsat să-și organizeze singur munca. I se poate pune mereu întrebarea : Nu ai fost de fată ? De ce l-ai lăsat pe maistru singur ? Așa se întîmplă că pentru o operație realizabilă de către maistru, trebuie să fie de față și inginerul șef de secție, iar uneori asistă și inginerul șef, directorul și cineva de la un nivel superior. Dacă o asemenea o- perație dă greș, este considerat răspunzător mai degrabă inginertn, maistrul fiind aproape scos din cauză. Acest sistem îl determină pe inginer să-l dubleze pe maistru, să-l scoată din funcție. Se creează o Imagine reciproc viciată : inginerul îl consideră pe maistru ca lipsit de inițiativă, de pregătire, uitînd că el însuși îl forțează să fie astfel, sau pur și simplu nu îl stimulează să fie altfel, în timp ce maistrul apreciază că inginerul îl stingherește, anulîndu-i în mare parte posibilitatea activității independente.Un tip de organizare în care fiecare nivel are fixate cu claritate atribuțiile șl în care fiecare este sancționat, pozitiv sau negativ, după felul în care reușește să le realizeze determină o selecție mai riguroasă, stimulează perfecționarea, inițiativa și responsabilitatea fiecăruia. Rezultatul final nu ar putea fi decît creșterea încrederii reciproce între nivele, degajarea de responsabilități improprii și asumarea responsabilităților specifice.Tocmai acesta este sensul măsurilor hotărite de Conferința Națională, care, în esența lor, urmăresc să întărească răspunderea în elaborarea deciziilor, să perfecționeze aplicarea principiului centralismului democratic și odată cu aceasta să asigure un cîmp larg de inițiativă, la toate nivelele, în activitatea economică și în viața socială.
contopirea lor pe cît mai puține formulare. Unii o fac. Alții însă, așa au apucat-o — cu situații, planuri și tabele cît mai multe — și așa lucrează. Altfel nu s-ar explica modul în care ing. Mircea Drug, șeful secției de la Sfatul popular „16 Februarie", a expediat răspunsul la întrebarea noastră :— Consider că în domeniul gospodăriei comunale nu e vorba de vreo exagerare în ce privește statistica. Toate situațiile pe care le întocmim sînt strict necesare !Realitatea este că circulă la această oră mult mai multe statistici, tabele șl evidente decît cele cerute, ca să zicem așa, oficial. După ce, de-a lungul ultimilor ani, numărul acestora a tot crescut, în multe cazuri nu se ține seama nici de factorul hotărîtor în statistică : conduc datele 
respective spre precizarea unei si
tuații, spre luarea unor decizii ? Desigur că atîta timp cît unele organe centrale, unii președinți de sfaturi populare și alțl conducători de instituții, centrale ori locale, cer tot soiul de situații (pentru orice eventualitate ; dacă îi întreabă organele superioare ceva să aibă situația în buzunar), aceasta va conduce la birocratizarea statisticii, la hipertrofierea muncii de evidență.Directorul adjunct al Direcției de metodologie șl documentare statisti
că, tov. Dumitru Mlhalache, ne spu
nea :— Numărul situațiilor statistice care circulă într-o instituție este determinat, în ultimă instanță, de capacitatea și aptitudinile conducătorului instituției respective. El este acela care trebuie să selecteze ce anume date sînt necesare pentru analiza unui sector sau a altuia de activitate, date care să ducă, în final, la luarea unor măsuri corespunzătoare.Că tov. D. Mihalache are dreptate ne-o dovedește faptul că, în momentul de față, sînt multe situații care țin de evidența tehnico-operativă ce ar trebui să circule doar pînă la nivelul întreprinderilor și pe care le găsim cerute șl de organele tutelare. Unei asemenea stări de lucruri trebuie să i se pună capăt.

Gh. ANGELESCU
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UN REZULTAT CONCRET AL ORGANIZĂRII ȘTIINȚIFICE
A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII LA MINA LUPENI

65000 TONE CĂRBUNE
PESTE PLAN

Lupenlî, mină cu adînci rezonanțe în viața muncitorească din țara noastră, întîmpină aniversarea Republicii cu rezultate de valoare în întrecerea socialistă. Cel mai de seamă suoces consemnat de colectivul nostru, în acest an, este depășirea masivă 
a planului de producție, în condițiile în care sarcinile stabilite inițial sînt mult sporite. Practic, s-a obținut o depășire de aproape 65 000 tone cărbune, fapt care si
tuează mina noastră pe locul de 
frunte între exploatările miniere 
din Valea Jiului. Totalitatea indicatorilor de plan pe anul acesta au fost îndepliniți cu 14 zile înainte de termen.în principal, factorul care a con
tribuit la realizarea sporului amin
tit de producție l-a constituit creș
terea productivității muncii cu 112 
kg cărbune pe post, față de prevederi, rezultat care dovedește că mineritul din țara noastră dispune de rezerve inepuizabile în amplificarea randamentelor din subteran. Mai precizăm, de asemenea, că la Lupeni lucrările de pregătire sînt în avans cu 760 de m 1, iar cele de investiții proprii cu aproape 20 la sută, adică s-au creat din timp condiții optime pentru desfășurarea în continuare șl intensiv a procesului de extracție. Cum am reușit să ne impunem cu asemenea rezultate superioare și să ridicăm pe noi culmi eficiența economică a producției de cărbune ?Pe prim plan, așa după cum am spus, se află sporirea productivității muncii, dar și modul în oare conducerea minei, specialiștii, organizația de partid au abordat și rezolvat multiplele probleme legate 
de organizarea științifică a produc
ției și a muncii. Studiile care s-au întreprins la noi au fost orientate în două direcții bine definite : 
fructificarea soluțiilor cu aplicabili
tate și eficiență imediată și a celor 
de perspectivă. Pentru început, am trecut la punerea în valoare a unor rezerve și posibilități care nu solicitau nimic altceva decît operativitate, inventivitate, pricepere șl experiență. Astfel, în perioada care 
s-a scurs din acest an. s-a acordat 
prioritate dimensionării optime a 
frontului de lucru, ca o condiție esențială în funcție de care s-a perfecționat organizarea producției și 
a muncii. S-au pus rapid în exploatare cinci straturi noi asigurîndu-se peste front de lucru.Dat fiind specificul în care forța de muncă zintă circa două treimi din tul producției, ne-am propus să a- ducem serioase îmbunătățiri structurii acesteia, în sensul creșterii 
ponderii lucrătorilor direct pro
ductivi și folosirii cu randament 
sporit a timpului de lucru. Comitetul de partid și conducerea minei au lansat o veritabilă acțiune cu caracter permanent pen
tru eliminarea orelor de stagnare. O pîrghie în acest sens o constituie perfecționarea sistemului de transport în subteran, capabil să asigure aprovizionarea ritmică și operativă a fronturilor de cu materiale și vagonete A crescut corespunzător de rulare a parcului de motive și vagonete de mină, s-au eliminat anomaliile în haldarea sterilului, sau aprovizionarea cu steril pentru rambleu. în plus, introducerea normelor tehnice pentru

lucrătorii din transport a permis 
reducerea numărului de muncitori 
auxiliari, concomitent cu mărirea rulajului și siguranței pe liniile ferate subterane.Pentru folosirea mai judicioasă 
a timpului de lucru, la mina noastră s-a acționat cu hotărîre încă de la începutul anului S-a permanentizat ca o primă și necesară măsură, pontajul și contrapontajui

au determinat ca din luna septem
brie să se realizeze indicatorii teh
nico economici planificați pentru 
primul trimestru al anului viitor. Aceasta este o garanție că și în 1968 minerii noștri, deși muncesc în adîncurile pămîntului, vor fi „la înălțime11. Categoric, însă, noi nu ne mulțumim cu acest succes. Hotărîrea noastră este să le consolidăm și să le dezvoltăm pe măsu-

tribuna experienței înaintate

în subteran, cît mai aproape de punctele de lucru, în vederea eliminării definitive a timpului pierdut cu deplasarea spre abataje a minerilor. Tot în același scop, s-a așezat pe baze raționale, științifice, graficul de transport pe orizontală și verticală a personalului. Drept rezultat, la mina Lupeni, timpul de deplasare a muncitorilor, la locurile de muncă s-a redus cu 40 la sută, timpul destinat efectiv producției crescînd în mod corespunzător. Deci, cîștigul de timp nu s-a 
irosit, ci integral a fost utilizat in 
scopuri direct productive.Ce alte rezultate s-au obținut prin aplicarea tuturor acestor măsuri ? Efectele lor, ca și cele declanșate de îndeplinirea prevederilor planului de mecanizare și modernizare a procesului de extracție,

ra posibilităților largi de care dispunem.Pentru aceasta avem în vedere, în primul rînd, deschiderea unor noi fronturi de lucru în 6 straturi și 2 panouri, introducerea unei combine de înaltă productivitate și a armăturilor metalice moderne de susținerea abatajelor și galeriilor.
Amplificarea productivității mun

cii rămîne, în continuare, sarcina 
noastră de căpetenie. De aceea, s-au luat măsuri pentru sporirea profilelor abatajelor cameră — soluție care ne va aduce un spor al randamentelor cu 61 kg cărbune pe post, în condițiile economisirii a 30 muncitori pe an. Ne-am orientat, deja, spre concentrarea producției 
într-un număr optim de abataje și plasarea acestora conform tehnologiei moderne de exploatare. Alte

măsuri, în curs de aplicare, se referă la extinderea armării metalice, centralizarea transportului, a- provizionarea promptă a locurilor de muncă, măsuri care ne vor ajuta să reducem cu 230 numărul de posturi în favoarea producției și să ridicăm la un nivel mult superior productivitatea muncii. Pentru a realiza însă aceste prevederi, avem 
nevoie și de sprijinul direct a! con
ducerii Combinatului carbonifer 
Valea Jiului și al Ministerului Mi
nelor. După calculele noastre, mina Lupeni trebuie dotată de urgență cu cel puțin 5 300 stîlpi metalici și 7 200 grinzi metalice. Avem, de a- semenea, posibilități să introducem în abataje cel puțin șase combine miniere, dar care din păcate nu ne-au fost aduse.în ce privește colectivul minei, în ansamblul său, comitetul de partid, conducerea tehnică, mențin mereu actual acest cuvînt „de ordine* : 
fiecare tonă de cărbune trebuie 
scoasă „la zi" cu eficiență econo
mică maximă ! Depunem strădanii serioase în acest sens și avem certitudinea că nu vom dezminți renu- mele de care se bucură „bătrîna* noastră mină și tradiția bunelor rezultate.

ing. Vaiile CIRIPERU
director
Ion RACZEK
secretar
al comitetului de partid 
de la mina Lupeni
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BANAT

anual la producția 
și marfă a fost reall- 

aiua de 22 de- 
de Industria regiu- 

Potrivit datelor

Planul 
globală 
zat în 
cembrie 
nii Banat,
direcției regionale de statistică, 
industria regiunii a dat peste 
planul la si mai mult de 50 000 
tone produse siderurgice, 270 000 
mp țesături de bumbac, 30 000 
perechi încălțăminte cu fețe 
din piele și alte prodnse în va
loare de 400 milioane lei. Mai 
bine de 85 la sută din sporul 
producției industriale a fost ob
ținut pe baza creșterii producti
vității muncii — mai mare ou 
peste 10 la sută față de anul 
trecut. O dată cu Îndeplinirea 
planului anual, întreprinderile 
bănățene au înscris în contul 
beneficiilor suplimentare aproa
pe 200 milioane lei și peste 134 
milioane lei economii la prețul 
de eost.

INDUSTRIA REGIUNII

CLUJ

CLUJ — Sîmbătă an în
deplinit integral sarcinile de 
plan pe anul 1967 șl colectivele 
întreprinderilor din 
Cluj. Pînă la 23 decembrie 
produs peste plan 1 354 
oțel, 2 000 tone laminate, 
tone sodă caustică, 3 403 
celuloză și semlceluloză și 
produse. La direcția regională 
de statistică s-a calculat că, 
pînă la finele anului, întreprin
derile clujene vor da o produc
ție suplimentară în valoare de 
peste 217 000 000 lei.

regiunea 
s-au 
tone 

715 
tone 
alte

Cine patronează

și cine EXECUTA

hidroameliorațiile
au De în a-

îmbunătățirile funciare în general și irigațiile în mod special o mare importanță economică, ele, am putea spune, depinde bună măsură viitorul întregiigriculturi și în special al unor zone din țara noastră care, în momentul de față, sînt insuficient dezvoltate ca urmare a înrîuririi negative a factorilor naturali. Este demn de consemnat faptul că în structura investițiilor din agricultură, alături de mecanizare, un loc important au început să-1 dețină fondurile repartizate pentru lucrările de îmbunătățiri funciare, care, în actualul cincinal, totalizează aproape 9 miliarde ceea ce reprezintă cu 250 mai mult față de valoarea țiilor alocate în acest scop mii 15 ani.în cadrul acestor investiții mari, aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, se înscrie și suma de 625 milioane de lei alocată de stat — din care 300 milioane de lei din fondul central al statului și 325 milioane de Iei credite pe termen lung — pentru irigarea suprafeței de 50 000 ha prin sistemul 
Calafat—Băilești, regiunea Oltenia.

de lei. la sută investi- în ulti- terasier pendinte de Con- Superior al Agriculturii, Di- de gospodărire a apelor tu- de Comitetul de Stat al A-

lucru goale, viteza loco

mineritului, repre- cos-
de cărbune,1 400 metri

La comanda
luminii

(Urmare din pag. I)

Conducerile întreprinderilor dezbat

SARCINILE ANULUI VIITOR
Combinatul siderurgic Hunedoara

de lude lu-

DEVA (corespondentul „Scînteii11). Colectivul de conducere al Combinatului siderurgic Hunedoara a dezbătut sarcinile de plan ce revin combinatului în anul viitor. Punctul de plecare l-a constituit, cum era și firesc, analiza îndeplinirii lor stabiliți prin planul acest an. Din informarea de ing Nicolae Agachi, general al combinatului, siderurgiștii hunedoreni cest an cu rezultate deosebit de loroase : producția marfă a fost pășită cu 200 milioane lei, fiind realizate peste prevederi 5 000 tone de cocs, 14 000 tone de fontă, tone de oțel și 33 000 tone de laminate. Sarcinile de livrări la export •u fost îndeplinite cu o lună mai devreme. Aceste succese sînt urnia-

indica toride stat pe prezentată directorul rezultă încheie căa- va- de-
26 000

rea măsurilor luate pentru folosirea judicioasă a capacităților de producție, programarea modernă a producției de oțel și laminate, promovarea tehnologiilor și metodelor avansate de lucruParticipanții la adunarea de dezbatere au subliniat în cuvîntul lor că avintul continuu al economiei noastre naționale este de neconceput fără o puternică bază de metal în anul care urmează. Hunedoara, ca veche și experimentată citadelă a oțelului, va trebui să producă în plus față de anul acesta 170 000 tone de oțel și 230 000 tone de laminate. Totodată, costul produselor siderurgice trebuie redus cu 1,3 la sută, în condițiile sporirii productivității muncii și a volumuluiIn ■ vederea de beneficii, îndeplinirii acestor

sarcini — s-a desprins din dezbateri — se impune valorificarea tuturor rezervelor și posibilităților existente în combinat pentru folosirea cu maximum de eficiență a resurselor materiale și bănești de care dispune combinatul. „Furnalele noastre — arăta în adunare inginerul șef Oleg 
Bublik — nu au funcționat în acest an la nivelul posibilităților S-au pierdut peste 25 000 tone de fontă Ele pot fi cîștiuate în anul care vine prin funcționarea intensivă a tuturor agregatelor de bază, asigurarea materiilor prime corespunzătoare și a pieselor de schimb"întregul spor la producția de oțel va fi realizat la oțelăria Martin nr. 2 numai cu agregatele existente în prezent, fără nici un fel de investiție suplimentară. Sarcina stabi

lită nu este ușoară, dar este pe deplin realizabilă. Ing. Cornel Dehe- 
leanu. șeful secției, a arătat că prin folosirea oxigenului, ca intensificator al procesului de producție, se creează surse nelimitate de sporire a randamentului cuptoarelor. Se preconizează echiparea cu lănci a 6 cuptoare pentru insuflarea oxigenului direct în baia de metal, reducerea duratei de încărcare a cuptoarelor și a perioadei de reparare la rece și la cald. în acest scop, se impun urgentarea instalării unui nou grup pentru fabricarea oxigenului și pregătirea corespunzătoare a fierului vechi.Problema centrală pentru producția de laminate a anului viitor o constituie punerea în funcțiune la timp a laminorului bluming de 1 300 mm Ing Iosif Pîrvu a propus urgentarea lucrărilor de construcție pe șantierul laminorului, livrarea la timp a utilajelor tehnologice, astfel încît avansul obținut pînă în prezent de constructori să fie menținui, pentru a putea da în folosință acest important obiectiv cu cel puțin două luni mai devremeSiderurgiștii hunedoreni și-au exprimat hotărîrea de a-și perfecționa neîncetat activitatea productivă și economică, de a realiza o producție tot mai mare de metal, de bună calitate și într-un sortiment mereu sporit.

încordarea care domnește la punctul de comandă este, 
adesea, explozivă. înaltă calificare, capacitate de a reac
ționa instantaneu, de a lua decizii prompte, spirit de răs
pundere, fermitate, singe rece — iată calități absolut 
necesare unui dispecer.

In fișele de consum ale dispeceratului se oplindesc cele 
mai neașteptate evenimente din țară. Să privim, de pildă, 
comparativ, fișele zilelor de 13. 14 și 15 septembrie. In 
seara zilei de 14 consumul de energie electrică este sen
sibil superior, aidoma celui din serile de sîmbătă și du
minică. Ce s-a întîmplat 1 In sute de mii de case, lumina 
a ars mai tîrziu : a fost ajunul deschiderii școlilor. Iată 
noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie : recordul anului. 
Si așa, unul cite unul, toate aspectele vieții noastre de 
fiecare zi se oglindesc în fișe, chiar cele la care te-ai 
aștepta cel mar puțin : perioada nunților la sate sau emi
siunea „Dialog la distanță"...

*

...Tot aici, se oglindește ascensiunea industriei energetice 
românești. Complexitatea sarcinilor dispeceratului național 
a crescut an de an, în așa fel încît, la ora actuală, un creier 
electronic așteaptă să preia tn „circumvoluțiunile" sale 
anorganice o parte din sarcinile dispecerilor. Ascensiunea 
industriei românești este transcrisă fidel, mai fidel poate 
decît oriunde. în graficele ce ilustrează producția de ener
gie electrică. La sfîrșitul anului 1950. în România exista 
o putere totală instalată tn centrele electrice de 740 de 
megawați. 740 — de abia cu 110 MW mai mult decît cele 
două grupuri ce se montează la Ișalnița, lingă Craiova. 
Doar două grupuri — din care unul va începe în curînd 
să furnizeze permanent energie electrică, iar celălalt peste 
cîteva luni — produc aproape tot atît cît toată țara acum 
17 ani! Există, se știe, o poezie intrinsecă a cifrelor, dar 
aici există o mare metaforă globală care este însăși curba 
oglindind avintul energeticii din Romdnia. Comentariile 
nu ar putea să sporească frumusețea cuprinsă tn însăși 
esența lucrurilor ; centralele electrice care se înalță, jerbă 
de putere și de culoare, oglindesc înflorirea unei țări pe 
care Partidul Comunist o conduce spre țărmuri visate de 
înaintași.

Lumină — atît jocul fotonilor pe retinele noastre cît și 
lumina ce copleșește și înalță spiritele. Puterea ei se mă
soară tn miliarde de kilowați-ore produși (Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. prevăd 34 de miliarde 
pentru 1970), în sate electrificate (între 1966—1970, 
tn linii electrice de transport (aproximativ 
ceeași perioadă). Puterea ei profundă. însă, 
exprima prin cifre. Nucleul puterii el este 
noastră: viața noastră, victoriile noastre.

♦
Duminică. 17 decembrie, punctul național 

« trăit un eveniment important: o punere
grupului 7 de la Ișalnița. Am vibrat aici la amintirea 
unor „ore fierbinți" trăite cu săptămîni în urmă la ter
mocentrala de la Ișalnița. Transcriu din carnetul meu 
de însemnări:

„Nu peste mult timp, grupul șapte, cel mai mare din 
Europa, va fi conectat definitiv la rețeaua naționali. La 
30 septembrie s-a executat ceea ce energeticienii numesc 
„primul paralel", adică intrarea, pentru prima oară, tn 
sistemul energetic național. Urmează ultimele lucrări, 
după care începe etapa decisivă : proba de șase zile. Șase 
zile grupul va produce la întreaga capacitate. Dacă totul 
merge normal, la încheierea celor 144 de ore el se con
sideră pus tn funcțiune. $1 se bea șampanie..."

urma identifi-DGA, care suprafețe mai cu tardivitate.

10 000. 
nu se 
însăși

5 300), 
în a- 
poate 
viata

de comandă 
tn paralel a

Am vizitat noul sediu al dispeceratului national. Peste 
puține zile se va muta aici șl comanda. însoțit de ingine
rul Victor Romert, trecem prin noua sală de comandă și 
ne oprim la „creierul electronic", ajutor de preț al dispe
cerilor. Cu o viteză de 80 000 de operațiuni pe secundd, 
tehnica înaintată a pătruns si aici. în clădirea modernă, 
ridicată nu departe de cea veche, au șl început să se 
vadă semnele unei activități febrile. De aici va fi diri
jată căderea apelor la Bicaz și tot de aici chitarele elec
trice ale adolescenților.

Dispecerul energiei electrice este, intr-un fel, dispece
rul tuturor orelor noastre.

In afara acestui sistem, în regiunea Oltenia există și alte șantiere, unde se execută lucrări de organizare a teritoriului, de combatere a eroziunii solului, desecări, îndiguiri, plantații viti-pomicole, precum și alte lucrări reclamate de redarea în circuitul agricol a noi suprafețe de teren și ridicarea continuă a fertilității acestora.La realizarea lucrărilor amintite. în afară de întreprinderile a- gricole de stat și cooperativele a- gricole aduc o contribuție importantă unele unități specializate: Direcția regională de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului. Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare și stațiunile de utilaj 
sil iul recția telatăpelor de pe lîngă Consiliul de Miniștri. în prezent, la executarea sistemului de irigat Calafat—Băi- lești cooperează 3 întreprinderi cu denumiri și inițiale diferite, dar cu sarcini și scopuri adiacente. Exemplu, DRIFOT Oltenia cu sprijinul ISPIF București a proiectat și dimensionat sistemul de irigații Calafat—Băilești, care este unul dintre cele mai mari din țară. Acum DRIFOT-ul execută lucrări pe a- cest șantier cu utilaje în dotație proprie și cu utilaje închiriate de la SUT-Oltenia. Concomitent, lucrează pe acest șantier TCIF Oltenia, și el la rîndul lui cu utilaje proprii și închiriate de la SUT. A- ceste paralelisme se mai pot întîlnl și pe alte șantiere din cadrul regiunii Oltenia. Ele creează nea
junsuri în desfășurarea lucrărilor, 
diluează responsabilitatea cadrelor 
de conducere și impietează întrea
ga activitate economîco-financiară 
a acestor unități, depășindu-se ne
justificat costurile lucrărilor.Un alt aspect pe care vreau să-l ilustrez. Direcția de gospodărire a apelor se ocupă și ea la rîndu-i cu lucrări hidrotehnice sau hidroameliorații De exemplu, pînă în acest an, barajul rîului Jiu de la Rovinari a fost executat DRIFOT Oltenia. Acum această crare s-a transferat cu o parte utilaje întreprinderii DGA carecrează cu autobasculante închiriate de la DRTA Oltenia.Una dintre sarcinile care revin DGA constă în avizarea suprafețelor de teren ce urmează a se iriga din diferite surse de apă. în a- vest sens, aș vrea să subliniez că nu rare sînt cazurile cînd se nasc divergențe între DRIFOT, care proiectează suprafețele de teren pretabile Irigării în cării acestora, și avizează de obicei reduse, și acesteaAcest gen de „conlucrare" duce la cheltuieli inutile ocazionate de proiectare cît și scoaterea din folosință în mod nejustificat a suprafețelor de teren care, după Direcția de gospodărire a apelor, nu se pot Iriga „din lipsă de apă". Din această cauză apar multe lacune.

Existența mai multor întreprin
deri, cum sînt cele citate la reali
zarea lucrărilor de irigații, s-a do
vedit ineficientă, generînd multe 
formalități si pelerinaj excesiv cu 
delegații trimiși la beneficiari pen
tru rezolvarea problemelor ridicate 
și impuse de viața cotidiană. Pe 
lingă alte greutăți, se fac și cheltu
ieli mari cu salarizarea personalu
lui tehnic-administrativ prea nu
meros și neproductiv, tn actuala 
formă. Cele consemnate aici sînt suficiente argumente pentru a 
se putea desprinde paralelismul și anacronismul existent în activitatea desfășurată pînă în prezent de către DRIFOT, TCIF. SUT și DGA.

Consider că aceste verigi inter
mediare ar putea fi unificate în 
cel mult două unități economice cn 
profiluri și atribuții bine delimitată, O asemenea rezolvare ar prezenta multiple avantaje : prin degrevarea unui număr însemnat de cadre cu pregătire superioară care se ocupă de probleme pur administrative și trecerea acestora la conducerea concretă a muncii pe șantiere se va asigura o organizare mai bună 
a procesului de producție.

Miron V1LAU 
inginer economia 
DRIFOT-Olteni*
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în fiecare școală exista un număr de elevi care, prin pregătirea pe care o posedă, se detașează de colegii lor, situîndu-se în rîndul fruntașilor clasei, ai școlii. In mod firesc, situația lor la învățătură formează obiectul unei a- tenții deosebite din partea colectivului didactic, avîndu-se în vedere tocmai stimularea, dezvoltarea capacităților de care dau dovadă.Există însă, din păcate, și anumite excepții de la această regulă. Urmărind

ajuns, ne declară prof. 
Florlca Motronea, prima el dirigintă, eleva a intrat într-un anturaj nu tocmai nimerit, a început să neglijeze școala, lipsea tot mal des șl rezultatele nu puteau fi decît cele cunoscute. E drept că primele slmptome s-au ivit mai devreme dar nu a intervenit nimeni decît atunci cînd situația s-a agravat. In acel moment însă discuția serioasă purtată cu ea (era pe punctul de a fi exmatriculată pentru absențe) nu

reglstrate de elevi la învățătură. Din eșantionul de 49 elevi aproape jumătate — mal exact 22 — au început să aibă note slabe din momentul începerii studiului pe secții — real și uman. „Este aici — observa prof. Gheorghe Crlstescu, de la Liceul nr. 38 din București — atît o neadaptare la secție, cît, mai cu seamă, o specializare greșit înțeleasă în sensul că se aprofundează doar obiectele „principale' în detrimentul celorlalte, devenite

colaborări între școală pe care am la
teatre INTELECTUALITATEA

ancheta pedagogică

Cultivarea
talentelo
în scoală

9

Din e- doar 10 o creș- ceilalți minime
același ți nedo-citate ri-

în trei școli din Capitală (Liceele nr. 36, 38 șl 41) evoluția unor elevi care pe parcursul școlii generale obținuseră rezultate foarte bune la învățătură, am putut constata că o parte destul de însemnată din rîndul acestora (49 din 84) înregistrează scăderi destul de considerabile la media generală, șantionul amintit elevi marchează tere valorică, menținîndu-se cufluctuații la nivelul de note inițial. Chiar acor- dînd un anume rabat e- lementelor subiective ale sistemului de notare, situația este în timp neplăcută xită.Datele înaintedică cîteva probleme de principiu. Desigur, liceul pune plexe în pregătirea e- levilor, intens telectual. suplimentar poate Justifica rea spre mediocritate a aproape Jumătate din e- levii despre care în școala generală existau numai aprecieri elogioase 
și în care se puseseră speranțe mari. Pentru că în aceeași măsură cu creșterea exigențelor în învățămîntul liceal este firesc să se dezvolte șl capacitățile individuale 
ale elevilor. Se maniiesiă Insă adesea o resemnare, o acceptare a acestor regrese, considerate firești, fără să se meargă la o atentă depistare șl înlăturare a cauzelor care le provoacă.Căutăm să „descifrăm* cîteva cazuri. Iată, de pildă; Ecaterina H., fostă elevă a Liceului nr. 36 din Capitală. După cum ne relata prof. Mihai Vasl- 
liu, directorul școlii, situația la învățătură din ultimii ani ai școlii generale, media de admitere în liceu — 9,00 — îndrituiau speranțe în rezultate frumoase. Totuși, e- leva rămîne corigentă în clasa a X-a și repetentă în clasa a Xl-a. Cum s-a ajuns la această situație? „Nesupravegheată înde-

probleme com-îi solicită mai sub raport in- Dar efortul cerut nu coborî-

a mai dat rezultatul dorit'.Și un alt exemplu : Valeria C., elevă în clasa a IX-a la Liceul nr. 41. De asemenea, după un început promițător rezultatele coboară, eleva ră- mînînd corigentă în clasa a X-a, situația ei actuală fiind la fel de puțin „strălucită". In momentul de față este ajutată destul de substanțial, dar o reintegrare a ei în rîndul fruntașilor clasei este improbabilă mai ales că, după cum ea însăși ne mărturisește, are goluri serioase în cunoștințe, îi vine greu să revină chiar pe „linia de plutire'.Ambele cazuri impun o primă concluzie : cauzele 
regreselor unor elevi la 
învățătură rezidă în In
tervenția tardivă a corpu
lui profesoral față de ma
nifestările de delăsare în 
studiu. Or, firesc ar fi ca 
seismograful profesorului 
să detecteze cit mai de
vreme posibil asemenea 
manifestări, cu alte cu
vinte atunci cînd încă 
n-au prins rădăcini prea 
adinei șl pot ii înlăturate 
mai lesne.Există însă și alte izvoare ale regreselor în-

„secundare'. Explicabilă în oarecare măsură, concepția se repercutează însă în nivelul de pregătire general-cultural al e- levilor. Ar fi bine ca a- cestora să li se explice cît de greu se vor realiza dacă talentul și aptitudinile lor nu vor fi dublate de o bogată cultură*.— In general, remarca prof. Cornelia Gîdiuță, directoare-adjunctă la Liceul nr. 36, rolul familiei în crearea propice lentului deosebit Nu de vemcu părinții care orice preț să-și copiii la una ții (de obicei deși aptitudinile și afecțiunea lor se îndreaptă evident spre cealaltă secție. Am în vedere cazul unui elev din clasa a Xl-a, C. E., cu reale calități pentru studiul limbilor moderne, al istoriei, dar pe care părinții au ținut morțiș să-l facă inginer. Șl e departe de a fi doar un caz izolat I Desigur, Intr-un fel sau altul, asemenea elevi vor

unui climat dezvoltării ta- unor copii, este de important, pujineadevărate ori a- dispute țin cu înscriedin sec- reală).

face față secției de care nu se simt atrași, dar nivelul lor de dezvoltare va suferi. Ar fi necesară realizarea unui front comun, a unei mai strînse și familie,dori-o mai receptivă recomandările profesorilor.După cum remarca prof. Petre Ionescu, directorul Liceului nr. 41, „o parte din elevi sînt destul de ușor etichetați fruntași. Se pune mai rar întrebarea cum ajung oi în această situație ? Reflectă simpla calitate de premiant și nivelul posibilităților lor ? Cred că 
In multe împrejurări nlpl 
ajutorul educatorului nu 
se concretizează In a cere 
de la elevii cu aptitudini 
deosebite cunoștințe poe
te nivelul clasei șl cei in
dicat de programa școlară. Față de ei trebuie să dăm dovadă de o deosebită exigență. Altminteri se transformă In niș
te băieți deștepți-Ieneși, 
care pot să facă față ce
rințelor din clasă fără e- fort, prinzînd „din zbor* cîte ceva din lecții sau „frunzărind" manualele*.— Cunoașterea profundă a fiecărui elev în parte, ne spunea în continuare, prol. Alexandrina Verdeș, de la Liceul nr. 10 din Capitală, — este una din condițiile de bază ale depistării și cultivării talentului lor. Numai astfel, îndrumîndu-1 pas cu pas, cerîndu-lo mereu mai mult, îl vom forma pentru o muncă ordonată, le vom da conștiința propriei lor și îi vom ajuta autodepășească.Prof. Alexandru cea, de la Liceul nr. 38, sugera între altele utilitatea acordării unor titluri de premiant de o- 
noare cu mențiuni spe
ciale pentru matematică, 
pentru cele mal bune re
zultate la fizică, literatură etc. Caracterul emu- lativ al acestor premii — ne spunea el — le-ar spori interesul șl curiozitatea de cercetare la diferite discipline. De asemenea, cu ce satisfacție ar fi primite unele distincții deosebite — medalii pentru cîștigătorli o- limpiadelor școlare, o popularizare mal intensă a premlanților în revistele școlare ș.a.m.d.Climatul favorabil de sprijinire și valorificare a talentelor, a tuturor capacităților creatoare, găsește în școală unul din cele mai prielnice terenuri.

Gheorghe DAVID

(Urmare din pag. I)

Bu- 
Mă-

• Opera română : Seară vleneză 
— 11, Bărbierul din Sevilla — 
19,30.
a Teatrul de stat de operetă : 
Ana Lugojana — 10,30, Văduva ve
selă — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Apus de 
soare — 10, Inșlr-te mărgărite — 
15, Regina de Navara — 19,30, 
(sala Studio) : Jocul adevărului — 
10 ; 19,30, Patima roșie — 15.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 10,30, Troilus și Cre- 
slda — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza 
landra" (sala din Bd. Schitu
Îtureanu nr. 1) : D-ale carnava- 
ulul — 10, Privește înapoi cu 

mînle — 15, Livada cu vișini — 
20, (sala din str. ‘" 
76 A) : Candida — 
tlcă Blajlnu — 15,
• Teatrul „C. I. 
Magheru) : Luna 
— 10, Petru Rareș 
— 19,30, (sala Studio) : Spectacol 
Lucian Blaga — 10,30, Absența 
unul violoncel — 18, Scaunele — 
20.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9,30, Toate pîn- 
sele sus — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : Vi
oara lui Stempenlu — 11, Ivanov 
(premieră) — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și dnematografică „I. L. 
Caraglale" : Goana după fluturi — 
10, Ulciorul sfărîmat ; Cîntăreața 
cheală — 20.
8 Teatrul „Țăndărică" : Papu- 

ada — 17.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 20, (sala Victoria) : Mu- 
slc-HalI — 20, (sala Palatului) : 
Melodii de Iarnă — 19.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Cu pi
cioarele pe pămtnt — 20.

S Circul de stat : Selecțlunl do 
■rol — 10 ; 18 ; 19,30.

Al. Sahla nr. 
10, Sfîntul Ml- 
Kean — 20.
Nottara“ (sala 
dezmoșteniților 
— 15, Lovitura

valorî să se
Cop-

t V
S,M — Ora exactă. Cum va fi 
vremea 7 Ș,02 — Gimnastica de
înviorare. 9,10 — Pentru copii șl 
tineretul școlar : Fredl cel încă
pățînat — film de păpuși. Repor
taj prin telescop. Film serial : 
Wilhelm Tell. 10,SO — Emisiunea 
pentru sate. 12,15 — Concert sim
fonic. Concertul în Ml bemol ma
jor pentru două plane și orches
tră de W. A. Mozart. Interpretea
ză orchestra simfonică a Radlote- 
levlzlunll. Dirijor : Ioslf Conta. 
Soliști : Duo Biliard Azals — 
Franța. 18,00 — Caleidoscop spor
tiv în imagini. lî,S0 — Cîntec, joc 
șl voie bună. 18,00 — Curierul ar
telor. Emisiune de actualitate tea
trală, muzicală șl plastică. 18,30 — 
Magazin 111. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Desene animate. 
20,00 — Teatru în studio. Surorile 
Boga, de Horla Lovlnescu. 21,30 
— Film artistic :Cît timp ești să
nătos cu Pierre Etalx. 22,45; — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — 
Telesport .

• Un bărbat *1 o femele : Patria — t ; 11,30 ; 14 : 10.30 : 19 : 
21,30.
• Cînd tu nu ești ; Republica (completare In căutarea timpu
lui pierdut) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, București (com
pletare Mihail Kogălniceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 • 21
• O sută unu dalmațienl ; Luceafărul — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
16,15 ; 18,30 ; 20,45, Festival — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• zosla : Capitol — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
• Al șaptelea continent : Central (completare Martin Gaspar) 
—9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Aventură fericită : Cinemateca — 10 ; 12.
• Martin soldat : Victoria (completare
Numai șase secunde) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16,15 ; 18,45 ; 21, Modern (completare In 
căutarea timpului pierdut) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15, Excelsior —
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Faraonul — ambele serii : Lumina —
9—16 în continuare ; 19,30.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Profesorul distrat : Doina (completare
Aventurile lui Bobo-City) — 11,30 ; 13,45 ;
(completare Vacanța mare) — 8—21 în continuare.
• Canaliile : Rahova — 18 ; 20,30.
• Slndbad marinarul : Union — 10 ; 15,15 ; 17,30 ; 20.
• Insulele fermecate — Escapada ; — Timpuri noi — 9—21 în 
continuare.
• O fată fericită : Giulești — 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul sării 
(completare Armonie) — 11 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Prostănacul s înfrățirea între popoare (completare Năică 
și veverița) — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.

cinema
16 ; 18,30 ; 21, Dacia

• Spartacus — ambele serii : Buzeștl — 15,30 ; 19.
• Loana : Grlvița (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, Floreasca 
(completare Piccolo) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zece negri mititei : Bucegi (completare Opt minute de vis) 
— 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flacăra — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea lui Surcour; Gloria (completare Vacanța 
mare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis (completare 
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 7 Unirea — 18 ; 
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 — 10,30 ; 15,30 ; 18 : 
20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălba
tic : Arta (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 9—16 în continuare ; 18,15 :

20,30, Flamura — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : Munca (completare Intîlnlrea) — 
16 ; 18,15 ; 20,30, Cotroceni — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Testamentul Incașului : Moșilor — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un idiot la Paris : Colentina — 15,30 ; 17,45 ; 20.
e Cerul începe la etajul III : Volga (completare Mlhall Ko
gălniceanu) — 10 ; 12 ; ---------------
•

. _ . 14 ; 18 ; 18,15 ; 20,30. 
Sora cea mare : Rahova — 10,30 ; 15,30. 
Sfidarea : Progresul — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Mondo cane — ambele serii : Lira — 18 ; 19,30. 
Pasărea PhSnlx : Crîngașl — 15,15 ; 18 ; 20,45. 
Amprenta : Cosmos — 14,30 ; 18,30 18,30 ; 20,30.

tualulul în trecut, despre tragismul existenței unora dintre el, despre topirea elanurilor neînțelese și a idealurilor frînte înainte de vreme. După cum nu-i mai puțin adevărat că drumul intelectualului de altă dată nu a fost lipsit de dureroase contradicții și înfrîngeri. Presiunile brutale și perfidia demagogică folosite de clasele conducătoare, au dus uneori fie la anihilarea gîndulul îndrăzneț, la renunțare și blazare, fie la confuzii, la încrederea acordată unor curente Ideologice retrograde.Eliberînd intelectualul de servitutile pe care le impuneau orînduirea exploatatoare, de îngrădirile sociale și morale, de piedicile care frînau realizarea plenară a aspirațiilor lui, socialismul i-a dat o nouă perspectivă asupra vieții șl a sensului activității sale. încercăm un sentiment de profundă satisfacție și adevărată mîndrie pentru faptul că prin adeziune liber consimțită, toate valorile autentice ale intelectualității din toate generațiile, aparținînd tuturor naționalităților s-au integrat organic în miezul luptei pentru socialism, răs- punzînd cu devotament, cu putere de muncă șl entuziasm la toate chemările partidului. Inima întregii noastre inte
lectualități a bătut la unison cu inima 
partidului șl a poporului. Pentru in- tlia oaiă în istoria acestei țări intelectualitatea a avut convingerea că însușirile sale, munca și creația sa sînt prețuite șl respectate la adevărata lor valoare. Desfășurarea însușirilor sale creatoare este nelimitată, primind necontenit acei stimulenți morali și materiali care să-i permită împlinirea celor mai îndrăznețe gîn- duri. Acordîndu-i întreaga încredere și prețuire, anagajînd-o în toate marile bătălii ale poporului nostru, consl- derînd-o drept una din forțele esențiale ale muncii de construcție a socialismului, partidul comuniștilor a conferit, pentru prima dată în istoria acestei țări, intelectualității locul și responsabilitatea socială meritate. Partidul acordă o atenție deosebită dezvoltării științei și culturii, pornind de la faptul că socialismul și comunismul se pot clădi numai cu ajutorul celei mai înalte științe și culturi. Această concepție se materializează atît în ridicarea rolului social al-intelectualului cît și în creșterea permanentă a numărului oamenilor de cultură, a intelectualilor de cele mai diferite categorii. Sensul procesului pe care îl parcurge societatea românească este acela de ridicare treptată la condiția de intelectual a unor categorii din ce în ce mai largi de oameni, Inclusiv a celor care lucrează nemijlocit în producție, de apropiere continuă a caracterului muncii fizice de al celei intelectuale. Avîntul științei moderne, structura șl cerințele industriei și ale agriculturii de astăzi, perspectivele lor cer In mod imperios ca cele mal multe pro- , feslunl să se bazeze pe cunoștințe ca presupun un înalt grad de pregătire științifică și culturală. Pe toate treptele producției de bunuri materiale, specialistul, omul care proiectează sau pune în aplicare, utilizînd elementele cele mai complexe ale științei moderne, capătă o pondere tot mai mare în societatea noastră. De aceea dezvoltarea continuă a învă- țămîntului, creșterea continuă a numărului de studențl, (în anul școlar 1966—1967 de cinci ori mai mare decît în anul 1938), a elevilor ce frecventează învățămîntul de cultură generală, reprezintă un proces firesc, definitoriu al societății noastre.Fără îndoială adeziunea unanimă a intelectualității la cauza socialismului a fost determinată de faptul că idealurile și programul partidului constituie țelul cel mai clar și cel mai unitar din cîte au existat vreodată în viața acestei țări, singurul apt să dinamizeze toate energiile întregului ponor. Intelectualii, oamenii de cultură au înțeles încă de la început, și practica a mai bine de două decenii a dovedit din plin acest lucru, că programul partidului nostru corespunde integral intereselor fundamentale ale României, sin- tetizînd și dezvoltînd creator gîndu- rile și aspirațiile celor mal luminați înaintași ai lor, ridicate pe o treaptă superioară. Iar faptul că toate aceste idealuri se întruchipează necontenit în realități concrete, că între programul de activitate și lui concretă nu există nici panță, nici un decalaj a intelectualitatea noastră,mare repulsie a intelectualului român din trecut conștient de menirea sa
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OVIDIU BIRLEA

„Poveștile
lui Creangă"

Rezultat al unor cerce
tări fructuoase, lucrarea 
lui Ovidiu Bîrlea „Poveș
tile lui Creangă", apărută 
în Editura pentru litera
tură, se impune atenției 
cititorului, în primul rînd, 
prin unghiul sub care este 
privită creația marelui 
clasic.

Incercînd să delimiteze 
fondul folcloric moștenit 
al operei lui Creangă de 
elementul creator, mobil 
al geniului său și să sesi
zeze fuziunea celor două 
componente, Ov. Bîrlea 
face un studiu comparat 
atît în partea referitoare 
la răspîndirea motivelor 
și încadrarea lor în cir
cuitul folcloric universal, 
cît și în capitolele consa
crate stilului narativ 
procedeelor folclorice 
creație.

Evoluția analizei 
planuri paralele îi per
mite autorului să eviden
țieze raportul intern din
tre opera lui Creangă și 
creația populară, fapt 
eare a devenit, într-un 
sens, axiomatic în lucrările noastre de istorie și critică literară.

Și depe

Orizontul cercetării este 
mult lărgit, mai ales în 
capitolul consacrat „Fon
dului folcloric"; studiul 
beneficiază de o informa
ție vastă privind circula
ția internă a motivelor ce 
stau la baza 
și povestirilor 
gă.

Capitolele 
folclorice de 
„Stilul popular narativ și 
Creangă" sintetizează ob
servații nu întotdeauna 
inedite, dar care, privite în contextul general, își 
dobîndesc întreaga lor 
semnificație. Ov. Bîrlea 
plasează cercetarea pe 
terenul real al faptelor, 
comparînd întrebuințarea 
unui procedeu specific 
folclorului (absența ele
mentelor descriptive sau 
a adîncirii psihologice în 
caracterizarea personaje
lor, tendința de hiperbo- 
lizare) sau a elementelor 
de oralitate în fraza 
populară și în poveștile lui Creangă.

Comparația are în ve
dere, în primul rînd,

poveștilor lui Crean-„Procedee 
creație" si

unitatea, o 
structură 
saltul calitativ pe care îl 
realizează scriitorul hu- 
muleștean cade pe al doi
lea plan. Opera acestuia 
se apropie de folclor prin 
materialul brut folosit, 
dar diferă in modul de 
întrebuințare și în semni
ficația acordată unui pro
cedeu. Există, la Creangă 
o potențare ă tuturor re
surselor materiale și spi
rituale de esență folclo
rică, fapt care scapă une
ori din rigoarea demon
strației. Analiza are un 
caracter tehnicist și nu 
se subliniază suficient 
ideea că unitatea creației 
lui Creangă cu proza 
populară are ca funda
ment o atitudine comună 
ca manifestare în fața

PETRU VINTILĂ
„Mic îndreptar 
de comportare

civilizată"
Puține sînt cărțile apă

rute la noi al căror obiect 
să-l constituie normele 
obișnuite ale conviețuirii,

note de lector
vieții. Această mentalita
te structural folclorică 
generează toate celelalte 
asemănări de fond sau de 
expresie.

Totuși, lucrarea prezin
tă interes sub raportul 
unei cercetări stilistice ; 
sînt reluate afirmații mai 
vechi, dar simplul fapt al 
comparării cu fraza popu
lară conferă demonstra
ției un plus de obiectivi
tate, ceea ce proiectează 
o altă lumină asupra fap
telor discutate.

In această direcție, tre
buie, poate, găsită impor
tanța lucrării, valoarea ei 
metodologică și informa
tivă pentru cercetările 
ulterioare.

Gabriela DUDA

aceasta, cred, datorîndu- 
se unei prejudecăți după 
care fiecare, in mod apri
oric, ar ști cum trebuie sd 
se comporte.

Normele morale recla
mă nu numai comporta
rea oamenilor în contex
tul vieții lor personale, 
adică nu numai în sfera 
relațiilor familiale, ale 
vieții de fiecare zi, ci în
treaga lor comportare 
față de societate. Se cere, 
însă, mai întîi, să cunoaș
tem cerințele unei bune 
conduite. Treptat, pe baza 
acestora se pot forma de
prinderi morale, cores
punzătoare unei anumite 
etape de dezvoltare a so
cietății. Există și o știință

a moralei, aceasta s-a a- 
firmat ca ramură distinc
tă a științei filozofiei, dar 
cu mult înainte, pe par
cursul evoluției societății 
omenești, au apărut și 
s-au cristalizat norme elementare de conduită, 
care îndeobște s-au trans
mis prin viu grai.

Tocmai de asemenea re
guli nescrise de conduită 
se ocupă „Micul îndreptar de comportare civilizată", apărut în Editura didactică și pedagogică sub semnătura lui Petru Vintilă : 
Lucrarea își propune a fi 
un „ghid" care să-i ajute în munca educativă pe pă
rinți și profesori, sugerîn- 
du-le totodată micilor ci
titori coordonatele etice 
necesare integrării lor în 
viața societății. Evident, 
însușirea normelor unei 
comportări civilizate nu 
se poate realiza numai pe 
această cale. Așa cum în
suși autorul evidențiază 
prin cîteva exemple, cîte- 
odată chiar educatorii

trebuie să-și completeze cunoștințele despre educație. și cu un plus de 
exigentă să-și verifice 
permanent atitudinile, 
faptele. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cît cel mici se dovedesc foarte influ- 
ențabili, sînt gata să imite un anume mod de a fi al celor mari. Scriitorul Pe
tru Vintilă sondează în cadrul dialogului condiția 
etică în special în cazul 
preadolescenților si ado
lescenților. Vn gest, o 
vorbă, un amănunt, în a- parențd insignifiant, poa
te dezvălui firea omului, 
personalitatea acestuia. 
Autorul formulează între
bări firești care pot pă
rea uneori banale pre
cum : ce faci de ziua ta
tei. a mamei 7 Știi cum 
să mergi la un spectacol 7 
Cum te comporți față de 
o persoană în vîrstă 7 etc. 
Răspunsurile se desprind 
din exemplele care se do
vedesc a fi de cele mai 
multe ori adecvate, vero
simile. Atunci însă cînd 
Petru Vintilă merge în 
Cișmigiu, în căutarea pil
delor și anecdotelor, sau 
cînd improvizează ad-hoc, 
„ghidul" său de comporta
re civilizată își pierde din forța de convingere. 
Ca și în cazul capitolelor 
în care relatarea seacă, 
filozofarea în gol estom
pează paginile atent re
dactate. In „ghidul" lui 
Petru Vintilă se relevă că 
politețea în condițiile vie
ții noastre sociale, expri
mă respect față de dem-

au 
gre-tide

re- 
un

nitatea omului, atitudinea 
față de el ca față de un 
egal. Din păcate, întîm- 
plările servind drept ex
emple nu sînt edificatoare. 
Autorul se limitează la 
a satiriza anume fapte re
probabile din comportarea 
unor oameni, fără insă 
a aduce suficiente argu
mente care să-i convingă pe micii și mai marii cititori că ei nu au proce
dat bine într-o împreju
rare anumită, că nu 
tras învățăminte din 
șelile proprii.

Epuizat rapid din 
brării, acest manual
morală practică oferă un 
bun prilej de a medita a- 
supra conduitei frumoase 
si a o stimula să se dez
volte. Desigur „ghidul" lui 
Petru Vintilă, cum însuși 
autorul cu modestie 
cunoaște, reprezintă
început, ale cărui scăderi 
sînt oarecum inerente. 
Discuțiile pe marginea lui pot constitui însă cadrul 
afirmării unor puncte de 
vedere constructive, al u- nor sugestii menite să 
contribuie la realizarea unor lucrări mereu mai 
bune și mai interesante. 
Tocmai de aceea, tonul 
zeflemist, deplasat, adop
tat în comentariul pe 
care i-l consacră semna
tarul rubricii. „Să vorbim 
despre..." din „Contempo
ranul" nu mi se pare a fi 
de natură să stimuleze în
cercările de elaborare a 
unor scrieri asemănătoa
re.

George CHIRILA

era neconcordanța dintre principii și fapte, lipsa oricărei perspective în conducerea țării, sentimentul de iresponsabilitate al claselor exploatatoare în fața viitorului, ușurința cu care erau privite problemele grave de către cei aflați la cîrma statului. „Noi n-am stat niciodată — spunea Alexandru Vlahuță în 1918 — să ne întrebăm ce-a urmărit politica noastră, ce-au vrut să facă din țara asta cîrmuitorii noștri. A fost vr-un plan de muncă susținută, în vr-o direcție? Au avut partidele noastre politice vr-o țintă lămurită, vr-o continuitate de acțiune, în afară de acea nenorocită pînză a Penelopei, care trebuie să fie organizarea țării și pe care atîta au țesut-o și au dis- trămat-o că parcă numai pentru isprava asta se succedau la putere?".Partidul nostru, cu luciditate, îndrăzneală și curajul de a spune necontenit adevărul, a dovedit în acest răstimp o consecvență neabătută pe drumul transformării în fapte a celui mai cuprinzător program de ridicare a României pe culmile civilizației și ale progresului. Astfel partidul a solicitat aspirațiile patriotice care au caracterizat dintotdeauna pe intelectualii noștri de seamă.Fără îndoială că avîntul culturii socialiste n-ar fi fost posibil fără u- nirea în același front comun a tuturor intelectualilor, indiferent de generație, de naționalitate. S-a realizat în aceste două decenii deplina conlucrare frățească între oamenii de cultură români, maghiari, germani și de alte naționalități pentru ridicarea multilaterală a patriei. Această unitate de gînduri și de sentimente își găsește expresia elocventă în participarea comună la activitatea universităților și institutelor de învățămînt superior, a institutelor de cercetare, în marile uzine și laboratoare, în cadrul uniunilor de creație, al altor instituții șl foruri cultural^, al presei și al publicațiilor de cultură. Această muncă desfășurată într-o deplină armonie creatoare are drept consecință dezvoltarea culturii române precum și a culturii în limba maternă a naționalităților conlocuitoare.In fiecare moment șl etapă ale revoluției. au fost prezenți toți intelectualii de seamă ai țării, de la cei mal vîrstnici, care au adus o bogată și multilaterală experiență și prestigiul unei creații de înaltă valoare, pînă la noile contingente, formate în anii socialismului. Desființarea claselor exploatatoare, noua structură a societății românești, accesul larg la cultură al clasei muncitoare și al țărănimii a determinat crearea unei noi fizionomii a intelectualității noastre. Oameni de cultură și știință, cadre didactice, ingineri, medici, agronomi, reputați specialiști din toate domeniile sînt fii ai oamenilor muncii de Ia orașe și sate, formați în anii construcției socialismului, reprezentanți ai păturilor cele mai largi ale poporului.înaintarea necontenită pe calea socialismului de culturăȘtiința și nirea de a tor la înflorirea patriei, la dezvoltarea forțelor de producție, la perfecționarea vieții sociale, precum și la înnobilarea omului, la desăvîrșirea profilului său moral, la combaterea influențelor nocive ale vechil educații și concepții retrograde. La baza culturii noastre stă concepția despre lume și viață a clasei muncitoare, filozofia umanismului socialist, capabile să fecundeze în opere de o înaltă valoare socială, educativă Și artistică.Intelectualii cărora li s-au pus la îndemînă toate înlesnirile pentru a-și desfășura activitatea au avut suprema satisfacție să vadă cum rezultatele talentului și muncii lor nu se pierd în van. ci contribuie în mod direct la înflorirea societății, la asigurarea prosperității patriei, la dezvoltarea științei și culturii. Era o veche aspirație pe care o exprimase și Nicolae Iorga : „nimic nu poate fi mai frumos decît să se găsească la același om de știință și urmărirea adevărului șl punerea lui în legătură cu ce dorește lumea dimprejur".Cultura și știința au devenit în a- cest răstimp bunuri ale poporului, au căpătat o extensiune în spațiu și o permanentă cut să devină vieții noastre.Răspîndirea consecință volumul imens al cunoștințelor vehiculate, ridicarea spirituală a întregului nostru popor a făcut ca raza de pătrundere a culturii să fie astăzi mereu mai largă.Propagarea cunoștințelor științifice și culturale în masele largi ale poporului, preocupare cu vechi și temeinice tradiții ale intelectualității noastre — și aici am aminti numele unor precursori precum Spiru Ha- ret și George Coșbuc — a căpătat o amploare fără precedent acoperind întreg teritoriul țării noastre. Participarea activă, entuziastă a intelectualilor noștri — savanți, creatori, profesori, învățători, medici, ingineri și alte categorii — la această nobilă acțiune este o trăsătură caracteristică a patriotismului noii noastre intelectualități. Totodată șl în acest mod s-a întărit ideea responsabilității sociale a creatorului. Dacă adevăratul creator nu simte nitatea succesului ieftin — cerit cu orice preț puțin adevărat că opera care rămîne fără ecou, strînge circulația doar la un cerc re- strîns, se ofilește precum floarea lipsită de aerul proaspăt al vieții. Or, revoluția petrecută la noi pe acest tărîm a dat artei bucuria supremă a cuceririi unui public mereu mai mare, mereu avid de cunoaștere. Să ne gîndim că nici patruzeci de ani n-au trecut de cînd Camil Petrescu, descurajat de șicanele îndurate, de lipsa unui public real, se întreba cu amărăciune: la ce bun să mai scriu teatru?Istoricul culturii românești este izbit de extrem de inegala răspîndire geografică a bunurilor spirituale, de discrepanța netă între Capitală și provincie ca să nu mai vorbim despre lumea satului lăsată pradă inculturii. Centralizarea vieții culturale și științifice era atunci un fapt ireversibil cu consecințe din cele mai nefaste. Șl mă refer aici la cele două planuri : atît la cel al răspîndirii propriu zise a bunurilor spirituale cît și la acel al creației. Inexistența sau existența efemeră a instituțiilor culturale din marile sau micile orașe ale tării, anihilarea inițiativelor generoase prin lipsa mijloacelor materiale și indiferentă, risipirea chiar și a unor vechi așezăminte de tradiție — constituie una din realitățile o- biective ale anilor dintre cele două războaie mondiale. Bîntuit de spectrul ratării, intelectualul ocolea orașul de provincie, unde se cufunda Intr-o totală apatia spirituală. La

așează în fața oamenilor răspunderi și mai mari, cultura socialistă au me- contribui în mod hotărî-

în timp, care le-au fă- realităti intrinsece aleculturii a avut drept

va- cu- nu-1 malopera ce își re-

sate, învățătorul sau medicul erau considerați apostoli, oameni sacrificați pentru care orizontul se închidea definitiv.Noțiunea de centru cultural nu » mai rămas în anii noștri doar în perimetrul Capitalei, ci s-a extins în numeroase orașe ale țării. Filialele și centrele de cercetări ale Academiei, institutele de învățămînt superior, filialele uniunilor de creație, revistele de cultură, presa, teatrele de toate genurile, fllarmonicile, cenaclurile sînt deopotrivă focare de răspîndire a culturii și de propulsare a cercetării, de dinamizare a talentelor.Fără îndoială, potențialul cultural al unui popor se poate exprima și în cifre. Dar în același timp nivelul unei culturi se judecă prin creațiile sale, prin operele reprezentative ce rezistă timpului, intrînd în circuitul de valori autohtone și impunîndu-sa în atenția lumii. Or, în acest timp intelectualitatea noastră șl-a adus o hotărîtoare contribuție la dezvoltarea culturii și civilizației românești, la crearea șl sporirea acelui tezaur de bunuri materiale și spirituale care asigură progresul țării noastre și îi creează un mare prestigiu internațional. Un examen critic sever, lucid, ne demonstrează că școala noastră științifică, arta interpretativă teatrală sau muzicală, operele literare și artistice se află astăzi în plin proces de consacrare. Dacă România a devenit prin manifestări de mare ținută — colocvii, simpozioane, festivaluri — unul din centrele culturale ale lumii, în care își dau întîlnire savanții, cercetătorii, creatorii și in- terpreții de cea mai mare anvergură ai epocii, nu-i mai puțin adevărat că astăzi în mai toate marile centre ale lumii numele poporului român se leagă de realizări științifice și culturale de înaltă ținută.Exercitarea rolului conducător al partidului reprezintă condiția de bază a dezvoltării științei și culturii noastre. Atenția acordată necontenit tuturor domeniilor de activitate de pe acest tărîm, măsurile organizatorice menite să asigure cadrul cel mal adecvat desfășurării unei activități științifice și culturale bogate, eficiente atestă preocuparea continuă a partidului pentru progresul vieții noastre spirituale. în această direcție se înscriu crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice, ca și hotărîrile Conferinței Naționale a partidului de ridicare a rolului uniunilor de creație, a organizațiilor culturale obștești în luarea hotărîri- lor menite să dea un nou impuls activității pe acest tărîm.Grija pentru condițiile de creație, pentru baza materială mereu mai sporită necesară pregătirii cadrelor de intelectuali, a dezvoltării cercetării științifice, a desfășurării vieții artistice, a răspîndiril cunoștințelor culturale în masele largi este elocventă șl ea se va traduce în anii viitori în construirea unor mari o- biective cum sînt Institutul Politehnic, Teatrul Național din București, Studioul de Televiziune din București, institute de cercetări, teatrele din Craiova șl Tîrgu Mureș, case de cultură etc.Sînt cunoscute întîlnlrile șl discuțiile pe care conducerea de partid le-a avut cu reprezentanții intelectualilor noștri, și care au prilejuit largi confruntări de păreri asupra direcțiilor de dezvoltare ale culturii noastre socialiste, în discuții deosebit de valoroase.Rolul conducător al partidului se exprimă în aceea că el conferă culturii și științei românești nobila misiune de a servi progresul social, de a fi un factor esențial de transformare a conștiinței socialiste. Filozofia partidului nostru, concepția despre lume și viață a proletariatului dau culturii o perspectivă nelimitată.Arătînd marile direcții ale desfășurării vieții noastre științifice, temele șl preocupările esențiale ale creației literar-artistice, partidul nostru a oferit oamenilor de cultură cel mai cuprinzător program de activitate, sintetizînd într-o expresie unitară tradițiile bogate, temeinice ale culturii românești, experiența ei de o mare și incontestabilă valoare, cu cerințele dezvoltării științei și artei în societatea modernă. Partidului nostru îl sînt străine — în același timp — metodele de imixtiune în laboratorul procesului de creație. Respectarea și încurajarea personalității artistice, a trăsăturilor <’ tinete, a însușirilor care ti feră un loc în contextul încurajarea diversității de și modalități de tule un principiu fundamental al politicii partidului pe acest tărîm. Afirmînd rolul social din ce în ce mai mare al creației, datoriile oamenilor de cultură față de patrie și poporul lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Poporului, ade
văratul făuritor al tuturor bogățiilor 
patriei, trebuie să-i închine oamenii 
de artă și cultură tot ceea ce pot 
crea mai frumos și mai bun. Desi
gur, se poate și este necesar să se 
creeze In diferite forme și stiluri. 
Putem spune creatorilor de artă : 
alegeți tot ceea ce credeți că este 
mai frumos In culoare, mai expre
siv In grai, redațl realitatea cît mal 
variat în proză, in poezie, în pictură, 
sculptură și muzică, cîntați patria 
și poporul nostru minunat, pe cei ce 
și-au Închinat Întreaga viață înflo
ririi României". Partidul încurajează căutările creatoare, originale.Partidul nostru arată că o cultură națională nu se poate dezvolta izo- lîndu-se de contactul vieții spirituale a altor popoare. închistarea, exclusivismul nu au fost niciodată proprii adevăraților noștri oameni de cultură care au știut să aducă lumii profilul spiritual al poporului român, al modului său propriu de a gîndi si a simți, fiind în același timp receptivi la adevăratele înnoiri ale spiritului universal. Acest schimb viu de valori cu știința și arta altor popoare, cu cele mai de seamă cuceriri ale culturii universale, această confruntare neîncetată a progreselor noastre cu nivelul realizat de creația mondială are drept scop situarea culturii românești în contextul meritat de însușirile reprezentanților ei. în același timp intelectualii noștri manifestă spirit critic, pentru a discerne valoarea de nonvaloare, ceea ce este viabil de ceea ce este perimat si caduc, ceea ce este înaintat de ceea ce reprezintă expresia unei atitudini obscurantiste și retrograde.

Cele două decenii de viață ale Re
publicii au însemnat pentru cultura 
noastră o adevărată epocă a renaș
terii. înflorirea continuă a orînduirii socialiste, conducerea de către partid a culturii, entuziasmul patriotic al intelectualității noastre în toate domeniile vieții culturale, necontenita afirmare a generațiilor noi de intelectuali care au sporit tezaurul înaintașilor, sînt chezășia unei splendide și necontenite ridicări spirituale a patriei noastre.

ei dis- con- culturii, stiluri creație consti-
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Ședința comună 
a unor comisii permanente 

ale Marii Adunări NaționaleSîmbătă 23 decembrie, la Palatul Marii Adunări Naționale, a avut loc ședința comună a Comisiei eco- nomico-financiare, Comisiei pentru cultură și învățămînt, Comisiei pentru agricultură și silvicultură, Comisiei pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale, Comisiei administrative și Comisiei juridice. La această ședință, prezidată de tov. prof. dr. Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice, au fost dezbătute proiectele de legi pentru adoptarea Planului de Stat al eco
ANSAMBLUL
„CIOCfRLIA“
la 20 de ani de activitate

S-au împlinit luna aceasta 
două decenii de la înființarea 
Ansamblului de cîntece și 
dansuri „Ciocîrlia", formație 
de prestigiu care — printr-o 
prodigioasă activitate artisti
că — a contribuit la răspindi- 
rea tezaurului folclorului ro
mânesc atît în țară cit și peste 
hotare.

lncepîndu-și existența la 11 
decembrie 1947, ansamblul 
„Ciocîrlia" a obținut — de-a 
lungul celor 20 de ani de mun
că rodnică — o serie de bine
meritate succese. Culegerea, 
prelucrarea și interpretarea cit 
mai autentică a pieselor fol
clorice au constituit coordona
tele de> bază ale activității an
samblului, care a acumulat din 
zonele folclorice ale patriei 
noastre un număr impunător 
de culegeri — peste 1000 fi
guri de dansuri, 4 800 de me
lodii, peste 1 000 imagini foto 
cu costume autentice — valo
rificate, pe parcurs, în scena
rii coregrafice, dansuri și cin
tece.

Cu prilejul turneelor, spec
tacolele ansamblului au fost 
vizionate în țară de peste 
5 800 000 de spectatori. în tur
neele peste hotare s-au prezen
tat 520 spectacole, vizionate de 
peste 1 300 000 spectatori din 
200 localități de pe trei conti
nente: Europa, Asia și Ame- 

’’ rica.

DECORĂRISîmbătă după-amiază la Casa de cultură a M.A.I. din Capitală a avut loc solemnitatea înmînării unor ordine, titluri și medalii cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Ansamblului de cîn- tece și dansuri „Ciocîrlia".Distincțiile au fost înmînate de tov. Ion Cosma, membru al Consiliului de Stat, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București. La solemnitate au fost prezenți Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului, și alte persoane oficiale.Pentru contribuția deosebită a- dusă la opera de culturalizare a maselor și activitatea artistică îndelungată, desfășurată în țară și peste hotare, a fost conferit ordinul „Meritul Cultural" clasa I Ansamblului de cîntece și dansuri „Ciocîrlia".Cu același prilej, pentru merite deosebite în domeniul creației și activitate artistică îndelungată, a fost conferit titlul de „Maestru E-
ADUNARECu1 prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Ansamblului de cîntece șl dansuri „Ciocîrlia", sîmbătă după-amiază a avut loc la sala Casei de cultură a M.A.I. o adunare festivă.Au luat parte Ion Cosma, membru al Consiliului de Stat, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, Cornel Onescu, ministrul a- facerilor interne, Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului, Grigore Răduică, șef de secție la C.C. al P.C.R,, generalii loco- tenențl Staicu Stelian, Alexandru Dănescu și Dumitru Constantines- cu. adjuncți ai ministrului afacerilor interne, general-maior Constantin Stoica, vicepreședinte al Consiliului Securității Statului, Va- sile Gliga, adjunct al ministrului a- facerilor externe, generali și ofițeri superiori, conducători ai unor ansambluri folclorice, personalități ale vieții cultural-artistice.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de general-maior Constantin Mleșniță, secretarul Consiliului politic al trupelor M.A.I. Despre activitatea ansamblului în cei 20 de ani de existență a vorbit Petre Nastovici, directorul ansamblului.Călăuzindu-se în permanență după indicațiile partidului de a căuta esențele frumosului la izvoarele de artă ale poporului — a arătat vorbitorul — ansamblul a reușit ca în decursul anilor să culeagă o zestre fermecătoare de jocuri, cîntece, doine, balade, costume, obiceiuri și tradiții scumpe poporului român. în cei 20 de ani de existență ansamblul a prezentat spectacole în peste 1 500 de localități, organizînd 150 turnee și peste 5 600 de spectacole la care au participat milioane de spectatori. Din rîndul ansamblului s-au ridicat 

nomiei naționale și Bugetului de Stat pe anul 1968.La ședință au luat parte tovarășii Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Aurel Vijoli, ministrul finanțelor.în continuarea lucrărilor au fost definitivate rapoartele unor comisii cu privire la proiectele de legi care urmează a fi prezentate în ședințele plenare ale Marii Adunări Naționale. (Agerpres)

Ca o recunoaștere a meri
telor sale, au fost acordate 
ansamblului „Ciocîrlia" și 
membrilor săi Ordinul Mun
cii clasa I al Republicii So
cialiste România, 42 ordine 
și 217 medalii ale Republicii 
Socialiste România, titlul de 
artist emerit membrilor săi 
titulari : Victor Predescu, di
rijor al orchestrei populare, 
Angela Moldovan și Aurelia 
Fătu Răduțu — soliste voca
le de muzică populară, Gh. 
Popescu-Județ și llie Ion 
maeștri de dansuri.

Cu prilejul turneelor în 
străinătate, mesagerii artei 
populare românești au cuce
rit sufragiile publicului, elo
giile presei și ale oficialită
ților pentru înalta ținută ar
tistică. Numeroși membri ai 
ansamblului sînt laureați ai 
festivalurilor de la Varșovia, 
Moscova și Viena. R. D. 
Vietnam a acordat colectivu
lui acestui ansamblu Ordi
nul Muncii clasa 1.

Sub direcția dirijorului Vi
orel Doboș — laureat al Pre
miului de Stat — ansamblul 
„Ciocîrlia" continuă să-și des
fășoare activitatea sa rodni
că pe tărîmul artei popu
lare românești, descoperind 
si valorificând noi și noi per
le ale tezaurului folcloric 
național.

Moria SAVU

merit" al artei din Republica Socialistă România compozitorului și dirijorului Viorel Doboș, director artistic al ansamblului. De asemenea, pentru merite deosebite și îndelungată activitate artistică a fost conferit ordinul „Meritul Cultural" clasa a Il-a artiștilor emeriți Angela Moldovan, Gheorghe Popescu- Județ și Victor Predescu, precum și directorului ansamblului, Petre Nastovici.Totodată, au mai fost conferite ordinul „Meritul Cultural" clasa a IlI-a, a IV-a și a V-a unui număr de 29 de membri ai ansamblului, iar medalia „Meritul Cultural" clasa I și a Il-a unui număr de 50 de membri ai ansamblului.După înmînarea distincțiilor, în numele și din însărcinarea Consiliului de Stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cei distinși au fost felicitați de tovarășul Ion Cosma. Din partea celor decorați, a mulțumit pentru înaltele distincții acordate, artista emerită Angela Moldovan. (Agerpres)
FESTIVĂ

artiști de prestigiu care activează în prezent pe cele mai mari scene ale țării.„Ciocîrlia" a dus în același'timp faima artei noastre folclorice în numeroase țări din Europa, Asia și America. în cadrul acestor turnee s-au prezentat 520 de spectacole.Au luat apoi cuvîntul artistul emerit Marin Constantin care a transmis ansamblului felicitări din partea colectivului Teatrului de Operă și Balet, Virgil Brădățeanu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă,'care a felicitat călduros ansamblul pentru succesele obținute, urîndu-i ca și' în viitor să-și perfecționeze măiestria artistică și interpretativă pentru a ridica pe trepte și mai înalte arta noastră folclorică. în numele conducerii Ministerului A- facerilor Interne, general locotenent Alexandru Dănescu, adjunct al ministrului, a transmis ansamblului calde felicitări cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a înființării.în încheierea adunării, partici- panții au adoptat în unanimitate o telegramă adresată conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă recunoștința pentru minunatele condiții create dezvoltării artei și culturii în țara noastră, anga- jîndu-se să-și perfecționeze continuu măiestria artistică, să îmbogățească repertoriul cu noi și valoroase piese din creația poporului român.După adunare a avut loc un spectacol festiv care a înmănuncheat cele mai reprezentative lucrări din repertoriul ansamblului.în seara aceleiași zile conducerea Ministerului Afacerilor Interne a oferit o masă tovărășească în cinstea membrilor ansamblului.(Agerpres) 

înapoierea 
din R. P. Bulgaria 
a delegației 
de activiști ai P.C.R.Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tov. Constantin Vasi- lescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care, la invitația Partidului Comunist Bulgar, a făcut o vizită în schimb de experiență în R. P. Bulgaria. (Agerpres)
Cronica zilei

SEMNAREA UNUI ACORD 
RUTIER ÎNTRE ROMANIA 

ȘI TURCIASîmbătă, la Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene a fost semnat un acord rutier între România și Turcia. Acordul a fost semnat de Victor Mateevici, director genera] al transporturilor auto, și de Rahmi Giimrkcuglu, director genera] al Departamentului organizațiilor economice internaționale din Ministerul Afacerilor Străine al Turciei.Acordul reglementează condițiile de desfășurare a transporturilor reciproce de autovehicule între cele două țări, precum și ale traficului rutier pe litoralul Mării Negre.La semnare au fost de față Nicolae Stere, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și ae-

vremea
Timpul probabil pentru 25, 26 și 27 decembrie. In țară: Vreme relativ umedă și călduroasă. Cerul va fi mal mult noros. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit predomi- nînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. Ceață locală. In București: Vreme relativ umedă și călduroasă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperatura în creștere ușoară. Ceață.

Conferirea titlului de 
Doctor honoris-causa 
academicianului 
lorgn IordanIA$I. — în aula festivă a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași a avut loc sîmbătă festivitatea conferirii titlului de „Doctor honoris-causa" al acestui institut de învățămînt superior, academicianului Iorgu Iordan.Au participat academicieni și membri corespondenți ai Academiei, cadre didactice din institutele de în- vățămînt superior din Iași, alți oameni de cultură, artă și știință, stu- denți. Prof. univ. Gavril Istrate, decanul Facultății de filologie a Universității ieșene, prof. univ. Nicolae Popa, din partea Consiliului științific al universității, și acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității din București, din partea Ministerului Invățămîntului, au relevat strălucita activitate științifică, didactică și socială pe care acad. Iorgu Iordan a desfășurat-o fără întrerupere mai bine de 50 de ani. în continuare, prof. Ion Creangă, rectorul Universității ieșene, a înmînat diploma de „Doctor honoris-causa" academicianului Iorgu Iordan, care a adus calde mulțumiri pentru distincția acordată.(Agerpres)

Tragerea la sorți pentru 
trimestrul 111968 a libre
telor de economii cu 
dobîndă și ciștiguri in 
autoturisme și pentru 
construirea de locuințe «Casa de Economii și Con- semnațiuni informează pe cei interesați că pînă la data de 30 decembrie a.c., inclusiv, se pot efectua depuneri pe libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturism^, în vederea participării la tragerea la sorți pentru primul trimestru al anului 1968.De asemenea, pînă la data de 30 decembrie a.c., inclusiv, unitățile C.E.C. din întreaga țară emit librete de economii pentru construirea de locuințe, care dau dreptul depunătorilor să participe la tragerea la sorți pentru trimestrul 1/1968 a a- cestor librete de economii.în afara dobînzilor anuale, a cîștigurilor în bani, autoturisme, depunătorii beneficiază și de numeroase alte avantaje.

Delegația de activiști 
ai C.C. al P.C.R. 
s-a intors 
din R. S. CehoslovacăSîmbătă s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai C.C. al P.C.R., condusă de tov. Ion Teo- reanu, șef de secție la C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a făcut o vizită de schimb de experiență în Cehoslovacia.La sosire, membrii delegației au fost salutați de tov. Ilie Rădu- lescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

riene, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și Kamiiran Giiriin, ambasadorul Turciei la București.
★Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația Consiliului Securității Statului din Republica Socialistă România, condusă de Ion Stănescu, președintele consiliului, care, la invitația Comitetului Securității Statului de pe lîngă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., a participat la festivitățile consacrate aniversării a 50 de ani de la înființarea organelor de securitate sovietice.
★Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală delegația Ministerului învățămîn- tului, care a participat la cea de-a 33-a sesiune extraordinară a Consiliului Biroului internațional de educație de la Geneva.Din delegație au făcut parte prof. univ. Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățămîn- tului, și prof. univ. Stanciu Stoian, membru corespondent al Academiei.
★Direcția generală a Navigației Civile NAVROM anunță că înce- pînd de la 23 decembrie se întrerupe circulația navelor rapide de pasageri „Săgeata" și „Expres", care făceau curse regulate între Brăila și Sulina. De asemenea, a fost sistată traversarea Dunării cu bacurile în zona Călărași—Ostrov.(Agerpres)

și scriptură 
a orașului Bucureștiîncepînd de sîmbătă 23 decembrie, în sălile Dalles va putea fi vizitată expoziția de pictură și sculptură a orașului București, manifestare bienală organizată sub auspiciile Uniunii artiștilor plastici și Comitetului de cultură și artă al orașului București. Expoziția reunește circa 400 de lucrări — picturi în ulei, sculpturi în lemn, piatră, marmură etc. — realizate de 250 de pictori și peste 50 de sculptori, reprezentanți ai tuturor generațiilor noastre de artiști plastici.La vernisajul expoziției a luat cuvîntul prof. G. Dem. Loghin, președintele Comitetului de cultură și artă al orașului București.(Agerpres)
(Urmare din pag. I)Senatorul democrat-creștln Lo- 
dovico Montini (Italia) — fratele Papei: „Sînt în favoarea contactelor umane între țările din Est și Vest, pe plan cultural, științific. Căci ceea ce contează azi în lume sînt contactele umane, contactele constructive, ce pot duce la o pace adevărată pretutindeni. Desigur au valoare și relațiile bilaterale între guverne. Urmăresc cu interes evoluția relațiilor Italo-române șl aprob acțiunile guvernului nostru în direcția aceasta".

— Care este opinia dv. în aceste 
probleme 7 — mă adresez deputatului conservator Peter Kirk (Anglia).„Sîntem în mod absolut pentru această cooperare. Existența unor dificultăți nu exclude să facem comerț, care trebuie dezvoltat. Avem multe produse de schimbat cu țările socialiste. Dezvoltarea industrială a României ne oferă posibilități de extindere a comerțului. Eu acord o mare importanță schimburilor culturale și educative, cum sînt cele universitare".
împotriva politicii de bloc

„Noi facem parte din Europa occidentală și avem relații de solidaritate cu Occidentul, dar, întrucît existăm în Europa, nu putem exclude relațiile și cu țările europene neoccidentale. Nu vrem să fim închiși într-un fel de bloc exclusivist — a declarat Michel de Grailly (Franța), deputat al Uniunii Democratice a celei de a V-a Republici. Noi ne opunem politicii de bloc. Considerăm că fiecare națiune trebuie să-și păstreze disponibilitățile sale de a-și orienta relațiile de prietenie în mai multe direcții. Considerăm că apartenența la Piața comună nu trebuie să fie exclusivistă în ce privește relațiile noastre cu țări cum sînt cele din Est. Putem aparține oricărei alianțe, dar personalitatea națională tre-

viața internațională
Plenara C. C.

al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 23 (Agerpres). — Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a avut loc între 19 și 21 decembrie a.c., a adoptat o hotărîre cu privire la sarcinile dezvoltării economiei naționale cehoslovace șl creșterea nivelului de trai în perioada 1968— 1970. Hotărîrea arată că anul acesta volumul producției Industriale a crescut cu 6,1 la sută. Datorită eforturilor îndreptate spre imprimarea sistematică a unui caracter intensiv al agriculturii și spre creșterea cointeresării materiale a lucrătorilor din agricultură, anul acesta s-a obținut cea mai mare producție cerealieră din istoria țării. Ritmul de creștere a produsului social a fost în 1967 de peste 5 la sută, al venitului național de aproximativ 6—7 la sută, volumul construcțiilor capitale a crescut cu aproximativ 2 la sută, reușlndu-se totodată să se oprească procesul dispersării fondurilor. S-au obținut succese în domeniul Industriei ușoare, alimentare șl al transporturilor. Rezultate nesatisfăcătoare s-au constatat în construcția de locuințe. în hotărîre se subliniază că, deși anul acesta piața mărfurilor de consum a continuat să se stabilizeze șl s-a constatat o îmbunătățire a a- cesteia, nu este satisfăcută încă în întregime cererea la toate produsele de larg consum.în hotărîre este subliniată necesitatea continuării reglementării prețurilor unor produse.

ȘEDINȚE ALE UNOR COMISII
PERMANENTE ALE C.A.E.R.

pentru industria ușoară
Zilele acestea a avut loc la Moscova o ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria ușoară care a discutat probleme ale coordonării planurilor dezvoltării industriei ușoare a țărilor membre ale C.A.E.R. în anii 1971— 1975. Au mai fost examinate problemele dezvoltării bazei de materii prime, tehnicii și tehnologiei principalelor ramuri ale industriei ușoare în anii următori.

pentru problemele economice
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Zilele acestea a avut loc la Varșovia cea de-a 16-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentruI problemele economice. La ședință au luat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R., iar în calitate de observatori — reprezentanți ai Cubei și R.S.F. Iugoslavia.Comisia a examinat o serie de probleme legate de îmbunătățirea în continuare a specializării și cooperării în producție și a făcut un 

buie să ne-o păstrăm. Orice stat trebuie să-și îmbunătățească rețeaua de relații în jurul său, în mod independent. Noi sîntem europeni. Țările din Europa de est au regimuri diferite, dar Franța nu se amestecă în treburile interne. Sîntem împotriva amestecului, împotriva tendinței de a se măsura relațiile cu un stat după regimul său politic. Relațiile bilaterale permit să se facă inofensive blocurile, și noi sîntem pentru aceasta".

Condiții favorabile 
cooperării 

intereuropene
Idei asemănătoare împărtășește un alt deputat francez, Pierre 

Bourgoin. „Este necesară lărgirea cooperării culturale, științifice, economice și politice între țările din Est și Vest, mi-a spus el. Importanța relațiilor bilaterale pe planuri diferite este neîndoielnică, iar relațiile de la bloc la bloc îmi apar depășite. Or, existența celor două blocuri în Europa reprezintă, evident, încă un obstacol în calea cooperării, deoarece atît timp cit oamenii țin tunurile ațintite unii asupra altora nu se poate spune că trăim într-o ambianță prietenească. Lichidarea blocurilor ar avea rezultate pozitive pentru Europa și pentru întreaga lume. Ea ar fi un pas mare pe calea destinderii, a lărgirii cooperării între

Dezvoltarea armonioasă a economiei naționale, arată C.C. al P.C. din Cehoslovacia, necesită crearea sistematică în relațiile externe a bazei pentru dezvoltarea colaborării cu țările socialiste pe o treaptă calitativ superioară. Importurile din țările capitaliste trebuie condiționate de crearea mijloacelor de plată în a- ceste țări. Este necesar să se înceapă un proces de lungă durată, care să creeze posibilități pentru folosirea mai largă a celor mai moderne metode în relațiile economice cu statele socialiste și cu cele capitaliste.în hotărîrea transmisă de agenția C.T.K. se arată că „în dezvoltarea noului sistem de conducere au fost făcuți abia primii pași importanți și nu au fost create încă toate premisele necesare pentru o cotitură calitativă șl de durată în economia națională". Se apreciază că în condițiile actualului ritm lent al construcției capitale în industria grea este necesar ca prin investiții să se sprijine dezvoltarea ramurilor prelucrătoare șl formarea fondurilor fixe.în încheierea hotărîrii se arată că Comitetul Central va dezvolta și pe viitor tezele Congresului al XIII-lea al P.C. din Cehoslovacia în domeniul politicii economice. Una din condițiile principale este lupta împotriva unor concepții conservatoare, învechite, care frînează înlăturarea rapidă a lipsurilor din economie șl procesul consolidării el.

La ședință au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. în calitate de observatori au participat reprezentanți din R. P. D. Coreeană, Cuba, R. D. Vietnam.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie, colaborare frățească și deplină înțelegere reciprocă.

schimb de păreri în legătură cu metodele de determinare și comparare a eficienței economice a investițiilor făcute de țările membre ale C.A.E.R. și altele.La ședință au fost discutate rezultatele muncii comisiei în anul 1967 și a fost adoptat planul de muncă pe anul 1968.Ședința Comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și de colaborare frățească.
toate țările. Un excelent exemplu de relații bilaterale îl constituie cooperarea franco-română".Un motor al cooperării — așa a- preciază relațiile bilaterale Erik 
B. Blumenfeld (R.F.G.), deputat creștin-democrat, membru al Comisiei de afaceri externe a Bundestagului. „Ele trebuie întărite fiindcă spiritul de bloc nu corespunde ideii reale de progres în cooperarea economică ; , existența blocurilor consti

tuie un obstacol în calea dezvoltării schimburilor economice libere între Est și Vest. Relațiile bilaterale vizează diverse domenii : economic, cultural, turistic, ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare. De mare importanță e cooperarea în producție. România și R.F.G., de exemplu, pot coopera foarte bine în producție, pe plan Industrial, științific, pe terțe-piețe dispunînd de largi posibilități.Nu trebuie exclusă nici cooperarea în domeniul politic. Desigur, desființarea simultană a celor două pacte militare din Europa și înlocuirea lor cu un sistem de securitate colectivă eficientă, la care să participe toate țările europene, ar putea facilita în mare măsură o cooperare cît mai largă între toate

Comunicat cu privire 
la convorbirile
P.C. Bulgar-P.S.I.U.P.SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia a fost dat publicității un comunicat cu privire la convorbirile care au avut loc între delegația C.C. al P.C. Bulgar și delegația C.C. al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare.în comunicatul dat publicității este condamnată politica S.U.A., care agravează tot mai mult încordarea în relațiile internaționale, și acțiunile agresive îndreptate împotriva independenței naționale și Drogresului popoarelor, împotriva păcii din lumea întreagă. Ambele delegații consideră că este necesar să se atragă atenția asupra amenințării crescînde la adresa păcii și securității pe care o constituie renașterea forțelor revanșarde și neonaziste în R. F. a Germaniei. Ele consideră, de asemenea, că în interesul securității europene devine tot mai imperioasă unirea mișcării muncitorești din țările Europei occidentale, a forțelor comuniste, socialiste și progresiste. în continuare părțile s-au referit la problema Orientului Apropiat și la modul de soluționare a acesteia.Evenimentele care au avut loc în cursul anului în Grecia, se arată în comunicat, au stîmit o serioasă tulburare în relațiile de bună vecinătate dintre popoarele balcanice, au sporit încordarea politică în a- ceastă parte a continentului european.Ambele partide, condamnînd cu hotărîre agresiunea americană în Vietnam și politica S.U.A. de escaladare neîncetată a acestui război, își exprimă deplina solidaritate cu poporul vietnamez. încetarea bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam și retragerea armatelor americane din Vietnamul de sud, se arată în comunicat, constituie o condiție absolut necesară pentru obținerea păcii în Asia de sud-est.
Sentința tribunalului 
regiunii militare 
Varșovia intr-un 
proces de spionaj

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Agenția P.A.P. transmite că la 22 decembrie, Tribunalul regiunii militare Varșovia a dat sentința în procesul intentat inginerului E. Strava, agent al spionajului american. El a fost condamnat la moarte.în actul de acuzare se arată că inginerul E. Strava, aflîndu-se în interes de serviciu pe teritoriul R. F. a Germaniei, pentru a reprezenta interesele statului polonez, a folosit acest prilej în scopul perfecționării cunoștințelor în domeniul spionajului, pentru ca mai tîrziu să aducă prejudicii țării sale. O activitate deosebită a desfășurat E. Strava pentru studierea raioanelor unde, potrivit datelor spionajului a- merican, ar fi trebuit să se afle instalații de rachete. După cum a reieșit la proces, E. Strava a transmis spionajului străin o serie de informații privind întreprinderile industriale-cheie, aflate în construcție în Polonia.
țările europene. Procesul de dizolvare a pactelor trebuie realizat, firește, pe etape, spre a se întări încrederea reciprocă. Trebuie abandonată orice încercare de război rece. Stabilirea de relații diplomatice între R.F.G. și România este un jalon important în cooperarea europeană. Aceasta se cheamă a face o politică realistă, de mare importantă pentru interesele reciproce ale celor două țări, dar și pentru cooperarea pașnică în Europa".

— Cum vedeți dv. cooperarea 
Est-Vest ? — l-am întrebat pe 
Georg Kahn Ackermann (R.F.G.), deputat socialist în Bundestag.„Ca o chestiune de care depinde pacea în Europa și de aceea trebuie întărite eforturile pentru a o dezvolta ! — a răspuns el. Cred că amplificarea relațiilor în Europa se impune nu numai în relațiile între guverne, sau în cele econo- I mice, dar șl pe planul contactelor I intelectuale, umane".I

★I Declarațiile parlamentarilor consemnate mai sus arată că problemele lărgirii colaborării dintre țările europene, indiferent de orîn- duirea lor socială, preocupă astăzi cercuri din ce în ce mai largi. în lumina acestor declarații, se vede încă o dată popularitatea ideii că fiecare stat, mic sau mare, poate să-și aducă contribuția la extinderea cooperării internaționale, la consolidarea păcii.Este cunoscut că România militează cu consecvență în această direcție, manifestă inițiativă și dinamism în promovarea cooperării intereuropene. Recenta rezoluție adoptată în unanimitate tn cadrul O.N.U. privind lărgirea colaborării între țările continentului nostru, căreia România i s-a asociat în calitate de coautor, ca și rezoluția privind colaborarea științifică și tehnică internațională propusă de țara noastră, sînt chemate să contribuie la dezvoltarea legăturilor între țările europene atît în beneficiul lor, cît și al întregii comunități internaționale.
Paris, decembrie 1967. j
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Mandatul forțelor
O. N. U. în Cipru 
a fost prelungit
REZOLUȚIA ADOPTATĂ DL CONSILIUL DE SECURITATEf NEW YORK 23 (Agerpres).— Consiliul de Securitate a adoptat vineri în unanimitate un proiect de rezoluție care prevede prelungirea pentru o perioadă de trei luni a mandatului forței O.N.U. din Cipru. (Rezoluția invită guvernele Ciprului, Greciei și Turciei ,^să recurgă repede la bunele oficii oferite de secretarul general al O.N.U., U Thant, pentru o reglementare politică a problemei cipriote" și „roagă părțile interesate să facă cu hotărîre un nou efort pentru a atinge obiectivele Consiliului de Secu-• ritate și a ajunge la o reglementara permanentă" în Cipru.Rezoluția cheamă, de asemenea, guvernele Greciei, Turciei și Ciprului să „dea dovadă de reținere și moderație ți să se abțină de la orice act care ar putea agrava situația"Votul din Consiliul de Securitate 

a avut loc după consultări care au
DELHI
Spectacolul 
ansamblului 
folcloric „Oltenia"

DELHI 23 (Agerpres). — în 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde în India, ansamblul 
folcloric „Oltenia" din Craiova 
a prezentat la Delhi un spec
tacol la care au participat: pri
mul ministru al Republicii In
dia, d-na Indira Gandhi, mi
nistrul educației, dr. Triguna 
Sen, fi alte personalități ofi
ciale indiene, ambasadori a- 
creditați in capitala Indiei și 
un numeros public. A fost de 
față A. Ardeleanu, ambasado
rul român la Delhi.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes. Presa indiană apreciază 
înalta ținută artistică a spec
tacolelor și frumusețea folclo
rului românesc.

„REZULTATUL NU PARE A FI NEGATIV"
WILLY BRANDT despre politica guvernului vest-german 

privind relațiile cu țările din EstBONN 23 (Agerpres). — în cadrul unor declarații de politică externă făcute la televiziunea vest- germană, Willy Brandt, ministrul afacerilor externe al R. F. a Germaniei, și-a exprimat dorința de a avea convorbiri cu guvernul francez. El a apreciat că un punct de plecare pentru convorbirile cu Franța ar putea fi „acordul realizat marți de cei șase", care constă în faptul că nici o țară membră a Pieței comune nu a formulat o obiecție de principiu împotriva lărgirii acestei organizații economice vest-europene.Referindu-se la relațiile Germa

durat două săptămîni și ou numai trei zile înaintea expirării mandatului forței O.N.U. din Cipru, instituită în martie 1964.
Declarația președintelui 
MakariosNICOSIA 23 (Agerpres). — Intr-o declarație dată publicității sîmbătă la Nicosia, președintele Ciprului, Makarios, apreciază că „rezoluția adoptată vineri seara de Consiliul de Securitate este constructivă". Președintele declară că guvernul său „va face tot ce-i stă în putință pentru realizarea obiectivelor propuse în rezoluție". „Guvernul, a adăugat Makarios, va anunța în scurt timp o serie de măsuri de pacificare pentru a contribui la restabilirea unei situații normale care să permită soluționarea pașnică a problemei cipriote".
Semicentenarul 
instaurării 
puterii sovietice 
în UcrainaKIEV 23 (Agerpres). — La 23 decembrie, la Kiev a avut loc o ședință solemnă a C.C. al P.C. din Ucraina și a Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene consacrată aniversării semicentenarului instaurării puterii sovietice în Ucraina. Luînd cuvîntul la ședință, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a relevat succesele obținute în cei 50 de ani de putere sovietică în R.S.S. Ucraineană.Leonid Brejnev a dat citire decretului Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., în baza căruia Republicii Socialiste Sovietice U- crainene i se conferă Ordinul „Revoluția din Octombrie".

niei occidentale cu Estul, ministrul de externe vest-german a subliniat dorința guvernului său de a duce convorbiri cu Uniunea Sovietică și a anunțat cu acest prilej că guvernul său studiază problema unui schimb de declarații asupra renunțării la folosirea forței. In încheiere, Willy Brandt a arătat că „nu este foarte satisfăcut" de rezultatele politicii actualului guvern vest-german al „marii coaliții" în ce privește îmbunătățirea relațiilor cu Estul, dar că „rezultatul provizoriu ai acestei politici nu pare a fi negativ".

Ministrul afacerilor 
externe al României
a plecat spre patrie

NEW YORK 23 (Agerpres).— Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., a cărei primă parte a lucrărilor a fost încheiată la 19 decembrie, a părăsit New Yorkul, plecînd spre patrie.
Agenda

economică
• NAVE PENTRU U.R.S.S. 
VOR Fi CONSTRUITE 
ÎN SUEDIALa Moscova a fost semnat un contract între organizația sovietică „Sudoimport" și firma suedeză „Lindholmen Varv", care prevede construirea la șantierele navale suedeze a șase nave frigorifice pentru Uniunea Sovietică. Navele vor avea un deplasament de 9 600 tone fiecare. Totodată, s-a semnat un acord potrivit căruia organizațiile sovietice de comerț exterior vor livra firmei suedeze utilaj pentru construcții navale și alte tipuri de utilaj.
• SCHIMBUL DE MĂR
FURI ÎNTRE R. P. POLONA 
Șl R. P. ALBANIAUn protocol cu privire la schimburile de mărfuri dintre R. P. Polonă și R. P. Albania pe anul 1968 a fost semnat la Varșovia. Protocolul prevede o creștere a volumului schimburilor de mărfuri dintre cele două țări față de anul în curs.
• FUZIUNI ÎN FRANȚA 
Șl ELVEȚIAîn Franța, trei mari firme siderurgice din regiunea de est a țării — De Wendel, Union side- rurgique loraine și Society mo- sellane de siderurgie — au anunțat că vor fuziona cu începere de la 1 ianuarie 1968. în Elveția, două mari firme producătoare de ceasuri — „Movado" și „Zenit" — au hotărît, de asemenea, să fuzioneze.

★Banca europeană de investiții a acordat un împrumut Turciei în valoare de 50,8 milioane lire turcești pentru construcția unei uzine de îngrășăminte chimice. Noua uzină va avea o capacitate de producție anuală de 220 000 tone și va contribui la dezvoltarea agriculturii, precum și la redresarea balanței de plăți.

Poliția a intervenit cu brutalitate pentru a împrăștia pe participanfii la o de
monstrație care a avut loc în fața bazei aeriene americane de la Ruislip 
(Anglia). Obiectul demonstrației: protest împotriva războiului dus de S.U.A 

în Vietnam

VIZITA SECRETĂ
A PREȘEDINTELUI S.U.A.
ÎN VIETNAMUL DE SUDCAM RANH 23 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, care a participat la funeraliile de la Melbourne în memoria fostului prim- ministru australian, Harold Holt, a făcut apoi o vizită în Tailanda și Vietnamul de sud. Președintele Johnson a sosit sîmbătă la baza americană de la Cam Ranh din Vietnamul de sud. Aceasta este a doua vizită a președintelui Johnson în Vietnamul de sud în decursul ultimelor 40 de luni.
Sosirea la Roma Intîmpinată cu o demonstrație de protestROMA 23 (Agerpres). — Președintele Johnson a sosit sîmbătă seara la Roma. De la aeroport președintele a plecat, la bordul unui elicopter, la reședința președintelui Republicii Italiene, Saragat, cu care a avut o întrevedere. In cursul aceleiași seri, președintele Johnson a fost primit de 

agențiile de presă transmit:
• Sindicatele algeriene con
damnă încercarea de lovitură 
de stat • Operațiuni militare 
în Yemen

Ld Alger • fost dat publicității comunicatul final al reuniunii extraordinare a Comisiei Executive a Uniunii Generale a Muncitorilor Algerieni (U.G.T.A.). Comunicatul condamnă „încercarea criminală de lovitură de stat pusă la cale de un grup de aventurieri care nu au ezitat să atenteze la revoluție și să verse sîngele a numeroși oameni nevinovați". Se mai anunță că guvernul algerian a acordat micilor felahi cu titlu de împrumut 130 milioane de dinari în vederea procurării materialului agricol necesar campaniei agricole în curs. Fotografia de mai sus a fost executată de ziaristul egiptean Adly Barsoum, 
care a vizitat nu de mult regiunile din Angola aflate sub controlul parti

zanilor. Ea înfățișează instruirea unor tineri partizani

Din motive de securitate, vizita președintelui Johnson, care nu a durat decît o oră și 45 de minute, a fost înconjurată de cel mai mare secret.
★CARACI 23 (Agerpres). — După o scurtă escală la Caraci, unde a avut pe aerodrom o întrevedere cu președintele Pakistanului, Ayub Khan, președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a plecat pe calea aerului spre Roma.

Papa. Măsuri severe de securitate au fost luate, atît în interiorul cît și în împrejurimile aeroportului.In timp ce avionul prezidențial ateriza la Roma, pe străzile capitalei italiene se desfășura o demonstrație împotriva agresiunii americane în Vietnam.

Manifestări consacrate

aniversării Republicii
Cu prilejul celei de-a 

XX-a aniversări a procla
mării Republicii, la cine
matograful „lliuzion" din 
Moscova a fost inaugu
rată vineri seara „retro
spectiva filmului româ
nesc”, manifestare organi
zată de Comitetul de stat 
pentru cinematografie din 
U.R.S.S. și Uniunea ci
neaștilor sovietici.

O gală de filme a fost 
organizată și la Ambasada 
Republicii Socialiste Ro
mânia din Republica Fe
derală a Germaniei.

La Ambasada Republicii 
Socialiste România din 
Montevideo a avut loc o

conferință de presă. I. 
Balfei, însărcinatul cu afa
ceri a.i., a vorbit despre 
realizările poporului nos
tru în cei 20 de ani de 
la proclamarea Republicii 
și a răspuns la între
bările ziariștilor.

La Beirut a fost inau
gurată prima expoziție 
permanentă de produse 
industriale românești în 
Liban. Sînt prezentate 
tractoare, mașini unelte, 
rulouri compresoare, pro
duse ale industriei lem
nului, bunuri de larg 
consum și alte mărfuri.

La deschiderea expo
ziției au fost prezenți, 
din partea libaneză, Said

EVENIMENTELE DIN GRECIA
© Prezentarea noului proiect de consti
tuție • Anunțarea unei amnistii

ATENA. — Noul proiect de constituție a Greciei a fost remis sîmbătă dimineața primului ministru G. Papadopoulos de către comisia constituțională însărcinată cu pregătirea lui. Cu acest prilej, primul ministru a rostit o cuvîntare în care a anunțat că guvernul a hotărît să acorde o amnistie tuturor persoanelor acuzate de activitate împotriva loviturii militare de stat de la 21 aprilie. Printre cei amnis- tiați sînt Andreas Papandreu și toate persoanele condamnate sub acuzația de a fi făcut parte din or

Hamad, ministrul econo
miei și agriculturii, iar 
din partea română, Ale
xandru Albescu, ad
junct al ministrului co
merțului exterior, și lacob 
lonașcu, ambasadorul ță
rii noastre în Liban.

în discursul rostit, A- 
lexandru Albescu a rele
vat succesele obținute de 
poporul român în dez
voltarea economiei națio
nale în perioada de 20 
de ani de la proclama
rea republicii, subliniind 
totodată relațiile tradițio
nale existente intre Ro
mânia și Liban. In dis
cursul său de răspuns. 
Said Hamad, s-a referit 
la posibilitățile existente 
pe linia dezvoltării rela
țiilor dintre România și 
Liban.

ganizația „Aspida", precum și cunoscutul compozitor Mikis Theodo- rakis. In prevederile amnistiei nu sînt cuprinși însă o mare parte dintre luptătorii cei mai consecvenți pentru libertatea Greciei, îndeosebi comuniști și alți militanți democrați Primul ministru a declarat că guvernul va „face toata eforturile pentru organizarea referendumului în problema noii constituții la 21 aprilie sau, î,n caz că nu va fi posibil la acea dată, cel mai tîrziu la 15 septembrie anul viitor".

BONN. Aspect de 
Ia o demonstrație 
împotriva con
damnării la Seul 
* cetățenilor sud- 
•oreeni răpiți din 
B. F. a Germaniei

Ceea ce inițial trebuia să fie o clară și simplă confirmare a unei atitudini politice s-a transformat subit într-o problemă complicată și sursă de frămîntări, crtît în cercurile guvernamentale, cît și în cele ale opoziției. E drept că pînă la urmă cabinetul britanic a adoptat hotărîrea de a menține

lori politici au afirmat că această dilemă ar fi dus la împărțirea cercurilor oficiale in tabere opuse și că numai necesitatea de a evita disensiunile interne ar fl calmat, în cele din urmă, pe adepții laburiști ai vînzării armelor. Așa cum era de așteptat, liderul conservator Eduard Heath a promis

întărirea efectelor devalorizării, în timp ce unii au susținut că un asemenea export ar scuti unele economii și reduceri în bugetul militar. Acest gen de considerente, aparți- nînd în mare măsură cercurilor cu interese directe în Africa de Sud și Rhodesia, ignoră însă în mod deliberat faptul ca

singura alternativă ar consta în efectuarea unor sacrificii bugetare. Care anume ? Se examinează, de exemplu, propunerea de a se renunța la cumpărarea avioanelor F. 111 din S.U.A., care urmează să coste 425 milioane lire, în următorii zece ani. Contractul este însă condiționat de comenzi mill-
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Un nou obiect de negoț
FINALUL UNEI DEZBATERI

Intr-un stat din in
teriorul Braziliei, nu 
departe de șosea, poli
tia a descoperit două 
fete fără cunoștință. 
După ce și-au revenit, 
au constatat cu groază 
că le-a dispărut... pă
rul lung și frumos. 
Abia mai tirziu și la 
insistențele autorități
lor și-au amintit că 
au fost acostate de un 
grup de bărbați care, 
la un moment dat, 
le-au acoperit nasul și 
gura cu o batistă ce 
mirosea straniu. Agre
sorii nu erau însă hoți 
obișnuiți... ci vînători 
de păr !

De ctnd in unele 
țări occidentale a re
înviat moda peruci
lor, părul femeilor 
a devenit un articol 
căutat în comerțul in
ternațional. Dar nu 
este prea ușor de găsit 
femei sau fete cu păr

lung si frumos care să 
se declare de acord 
să-l vîndă. După cum 
relatează insă ziarul 
elvețian „Die Tat", in 
țările latino-america- 
ne, multe femei, în
deosebi de origine in
diană, împinse de con
dițiile economice grele 
tn care trăiesc, sînt

note
gata să accepte oferte
le negustorilor de păr.

In prezent, grupuri 
de ..vînători" cutreieră 
satele latino-america- 
ne în căutare de păr. 
Odată achiziționată, 
„marfa" este cîntărită 
pe un cintar de bucă
tărie care, deseori, nu 
indică măcar greuta-

tea exactă. Cei ctțiva 
cruzeiros pe care-i ob
ține astfel o femeie, i 
se par, in sărăcia ei, o 
sumă acceptabilă. In 
realitate însă ea nu re
prezintă nici măcar a 
suta parte din prețul 
primit la revînzarea 
părului. Nu rareori 
insă „vînătorii" nu o- 
feră nici măcar cei 
cîțiva cruzeiros; in 
loc să cumpere părul, 
recurg pur și simplu 
la violență, șiretlicuri 
sau... cloroform.

Autoritățile aprecia
ză că numai din Bra
zilia se exportă lunar 
mai multe tone de păr. 
Deși poliția are cunoș
tință, după cum men
ționează „Die Tat", de 
activitatea bandelor de 

ea nu a 
pînă acum să 
capăt acestui

„vînători". 
reușit 
pună 
negoț.

G. D.

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU

embargoul armamentului față de Africa de Sud, pentru a respecta astfel prevederile unei rezoluții a O.N.U. — anulînd totodată comenzile militare ale guvernului de la Pretoria, în valoare de circa 200 milioane liTe. A surprins însă faptul că au fost necesare șase zile de discuții, cu argumentări pro și contra, pentru a se ajunge cu greu la concluzia finală.Au urmat șl dezbateri parlamentare în cadrul cărora conservatorii au susținut că interesele comerciale și strategice ale Marii Britanii în Africa de Sud ar trebui să prevaleze asupra principiilor politice invocate de laburiști. De fapt, mulți observa-

că va anula decizia laburista atunci cînd partidul său va veni la putere.S-a pretins că armamentul nu ar fi decît o marfă ca oricare alta și ca atare ar fi dăunător să se renunțe la o comandă atît de importantă de 200 milioane lire în dificila situație actuală a economiei britanice. La un moment dat au apărut și unele sugestii potrivit cărora Africa de Sud ar fi dispusă ca, în schimbul armamentului britanic, să insiste pe lîngă guvernul sud-rhodesian pentru a-1 convinge să adopte o poziție mai receptivă față de Londra. Tot ca avantaj a fost prezentată și perspectiva de a se contribui, în felul acesta, la

Scăderea succesivă a valorii lirei sterline în urma deva
lorizărilor din anii 1931, 1949 și 1967. Desenul este reprodus 

din săptămînalui vest-german „Die Zeit"mare parte din armamentul și echipamentul cerut era destinat a fi folosit împotriva populației de culoare care se opune terorii apartheidului.Renunțînd la promițătoarele beneficii ale comenzilor militare, liderii laburiști au sesizat prilejul pentru a demonstra că

tare americane plasate la 40 de firme britanice Și. deci, o anulare ar atrage pe cealaltă, în detrimentul Londrei. Alte reduceri probabile nu ar putea a- fecta decît sume mici, a- vînd în vedere că în prezent s-a ajuns în situația în care „economii mari în cheltuielile militare ar

putea fi efectuate numai prin schimbări majore în angajamentele Marii Britanii" (ziarul „Guardian"). Problemă care abia urmează să intre în sfera unor viitoare studii.Potrivit celor mai răs- pîndite indicii apărute în ultimele zile, principala a- tenție urmează a fi acordată aceleiași tradiționale metode a restricțiilor economice. Noua linie laburistă — care este considerată ca fiind o îndepărtare de la ideile expuse în manifestele electorale — proclamă că nu vor mai exista „vaci sfinte", adică nici un capitol din buget nu va mai fi intangibil, oricît ar fi el de legat de principiile și teoriile partidului laburist. Sînt vizate, îndeosebi, domeniile economic și social, în primul rînd însă reducerea consumului intern și înghețarea salariilor, concomitent cu o tolerată majorare a prețurilor. Cu alte cuvinte, este de așteptat ca alternativa la comenzile sud-africane să conste într-o nouă scădere a nivelului de trai al maselor largi. „In ianuarie — scrie „Financial Times' — urmează să fie anunțată o avalanșă de măsuri pentru perioada de după devalorizare". La capătul a numai zece zile agitate, unele analize preliminare apărute în presa britanică par să ridice întrebarea dacă nu cumva pierderea unui singur contract comercial s-a dovedit suficientă pentru a reflecta o cronică vulnerabilitate a e- conomiei britanice.
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Primirea de către Mao 
Tze-dun a delegației F.N.E. 
din Vietnamul de sud. Mao Tze-dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, și Lin Biao, vicepreședinte al Comitetului Central al partidului, au primit vineri pe Nguyen Van Quang, șeful Misiunii permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la Pekin, împreună cu delegația F.N.E. din Vietnamul de sud condusă de Nguyen Xuan Long, care a luat parte la festivitățile din capitala R. P. Chineze prilejuite de cea de-a 7-a aniversare a F.N.E. La convorbire au luat parte Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, Cen Bo-da, Kan Șen și alți conducători chinezi. (China Nouă).

Postul de radio Sanaa, citat de agenția U.P.I., anunță că membrii triburilor din Arhab, devotați regimului republican, au capturat o caravană militară a re- galiștilor și o mare cantitate de arme americane. Pe de altă parte, aceeași agenție, referindu-se la comunicatul unui post de radio regalist, relatează că forțe regaliste sprijinite de unități de artilerie ar fi pus stăpînire pe căile ce duc spre Dhamar, în centrul Yemenului, și ar fi pătruns în oraș. De asemenea, se afirmă că forțele regaliste ar ocupa orașul Rada, capitala provinciei cu același nume.
Fostul general Edmond 

JOUhaUd, ținui din conducătorii puciului militar de la Alger din 22 aprilie 1961, a fost eliberat din închisoare în cadrul amnistiei decretate in Franța cu prilejul Anului nou. împreună cu el au mai fost eliberați alți cinci deținuți.
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