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COMUNICATUL

în ziua de 19 iunie_a.c. a avut loc plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist Român. Au luat 
parte, ca invitați, șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., mem
brii Colegiului Central de partid, primi-secretari ai 
comitetelor județene de partid, miniștri, conducători 
ai organizațiilor de masă și ai unor instituții centrale 
de stat, cadre din domeniul justiției, procuraturii, Mi
nisterului Afacerilor Interne și Consiliului Securității 
Statului, redactori șefi din presa centrală .

Plenara a dezbătut proiectul Codului penal al Re
publicii Socialiste România. In legătură cu aceasta a 
fost ascultată informarea prezentată de tovarășul 
Vasilc Patilineț referitoare la propunerile făcute în 
cursul dezbaterii publice a proiectului Codului pen il.

Plenara a apreciat că proiectul Codului penal oglin
dește realitățile sociale ale țării, cerințele apărării 
orînduirii socialiste, a proprietății sociale, a dreptu
rilor și libertăților cetățenești, necesitățile dezvoltării 
democrației, întăririi legalității și ordinii de drept în 
întreaga viață socială, corespunzător actualei etape 
de dezvoltare a societății socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărit ca proiectul noului 
Cod penal, cu amendamentele rezultate din discuția 
publică, să fie supus dezbaterii și legiferării Marii 
Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.

Plenara a ascultat informarea prezentată de to
varășul llie Verdeț privind programul suplimentar 
de dezvoltare a producției materiale în anul ISiiE, 
Plenara a aprobai* măsurile propuse în vederea 
anihilării urmărilor secetei și a realizării nivelului 
general de dezvoltare a economiei naționale prevă
zut în planul de stat al acestui an. Comitetul Central 
a exprimat convingerea că oamenii muncii din in
dustrie și agricultură, din toate sectoarele vieții 
noastre sociale, sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, vor depune toate eforturile pen
tru înfăptuirea acestor măsuri, pentru asigurarea 
progresului și prosperității continue a României 
socialiste.

Plenara a dezbătut propunerile Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la: reglementarea 
acordării unor indemnizații și a remunerării sala-
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riaților care îndeplinesc funcții de conducere, teh- 
nico-administrative și de specialitate.; controlulpro- 

~vementei~~unor bunuri dobîndite în mod ilicit Sa 
persoanele fizice; regimul juridic al terenurilor fără 
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_ și orașelor; reducerea cheltuielilor valutare neco
merciale si .a unor înlesniri acordate la plata impo- 

, zitelor si taxelor, în legătură cu acestea, a fost as- |
cultată o informare prezentată de tovarășul Manea f 
Mănescu. Plenara a aprobat în unanimitate aceste [ 
propuneri și a hotărit să recomande reglementarea î 
lor prin legi ale Marii Adunări Naționale sau hotă- I 
rîri ale Consiliului de Miniștri.

Plenara a ascultat informarea prezentată de tova
rășul Virgil Trofin cu privire la organizarea muni
cipiilor, orașelor, comunelor,_șLla_constituirea orga
nelor locale de partid și de stat și a aprobat măsu
rile care au fost luate în acest sens.

în cursul dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,La ordinea de zi a plenarei Comitetului Central figurează cîteva probleme deosebit de importante legate de sistemul retribuției în societatea noastră, precum și măsuri privind introducerea controlului social asupra averilor, raționalizarea cheltuielilor valutare necomerciale. Dezbaterea acestor probleme este determinată de necesitatea de a înfăptui cu mai multă fermitate principiile socialiste în domeniul retribuției, de a elimina și preveni disproporțiile nejustificate în sfera veniturilor populației, de a lega mai strîns repartiția fondului de consum de aportul pe care-1 aduce fiecare la construcția socialismului în domeniul său de activitate și de posibilitățile de care dispune economia noastră în etapa actuală.Așa după cum se știe, • ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii este țelul fundamental al orînduirii noastre socialiste, ocupînd locul central tn întreaga activitate a Partidului Comunist Român. In anii construcției socialiste, o dată cu dezvoltarea economiei, a sporirii venitului național, nivelul de viață al întregului popor a cunoscut o creștere permanentă. Datorită dinamismului forțelor de producție. fondul de consum pe locuitor este în prezent de peste 2,5 ori mai mare decît în 1950.Măsurile sistematice luate de partidul și statul nostru pentru majorarea salariilor au asigurat creșterea neîntreruptă a veniturilor salariaților. Anul trecut, salariul real a fost de 2,5 ori mai mare decît în anul 1950, în condițiile creșterii de 2,2 ori a totalului sa- lariaților, ale sporirii numărului de persoane salariate în>tr-o familie. în același interval de timp, ca urmare a măririi producției a- gricole, veniturile reale ale țărănimii, pe persoană, au crescut de a- proape 3 ori.Congresul al IX-lea al partidului a trasat un vast program de dezvoltare multilaterală a patriei noastre socialiste, de ridicare a ei pe noi trepte ale civilizației și progresului, de îmbunătățire a condițiilor de viață ale întregului popor.Realizările de seamă obținute în primii doi ani și jumătate ai actualului cincinal în dezvoltarea producției industriale și agricole, în sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și ridicarea eficienței economice, în întărirea potențialului material al țării au permis partidului și statului să ia o serie de măsuri pentru creșterea nivelului de tra,i al celor ce muncesc, pentru satisfacerea în mai bune condiții a necesităților de consum ale populației. în 1967 s-a luat — cu un an mai devreme decît s-a pre

văzut în cincinal — măsura de a se majora salariile mici din toate ramurile de activitate, asigurîn- du-se creșterea salariului tarifar minim la 700 lei Junar și trecerea a peste un milion de salariat! în categorii de salarizare mai ridicate.Recenta hotărîre a partidului și guvernului care prevede o nouă majorare generală a salariilor, în medie cu 12,3 la sută, va asigura în 1970 oamenilor muncii salariați venituri suplimentare de peste 10,5 miliarde lei. La sfîrșitul cincinalului salariul mediu va depăși 1 400 lei, față de 1 11? lei în 1965. Creșterea salariului nominal, precum și alte măsuri preconizate de partid vor permite realizarea sarcinii importante trasate de Congresul al IX-lea de a asigura sporirea salariului real cu 20—25 la sută în 1970 față de 1965.Pe lingă oîștigurile directe obținute pe calea retribuirii muncii, cetățenii țării noastre beneficiază de fondurile alocate de stat pentru acțiuni social-culturaile, fonduri ce au sporit de 7,5 ori în perioada 1950—1967. Eforturile făcute de statul nostru în acest domeniu sînt ilustrate de faptul că în anul 1968 volumul cheltuielilor social-cultu- raie finanțate de la buget se ridică la 30,6 miliarde lei, revenind în medie pe locuitor 1 565 lei. învăță- mîntul de toate gradele este complet gratuit; peste 60 la sută din studenți șl un număr important de elevi beneficiază de burse; elevii din școlile profesionale primesc întreținerea gratuită din partea statului. Țara noastră cheltuiește anual peste 12 200 lei pentru un student și aproape 1 200 de lei pentru un elev din școlile de cultură generală. Suma afectată din bugetul statului pentru învățămîntse ridică la peste 8 miliarde lei. Importante fonduri au fost mobilizate din bugetul statului ca urmare a majorării pensiilor' și aplicării noului sistem de pensionare a cărui principală caracteristică este asigurarea cuantumului de venituri la bătrînețe în directă legătură cu valoarea muncii sociale prestate, cu contribuția adusă în timpul activității la progresul economic și cultural afl țării. La rîndul ei, asigurarea ocrotirii sănătății populației solicită din partea statului alocații ce se ridică la 5,9 miliarde lei. Se cheltuiesc fonduri tot mai mari pentru ajutoare de asigurări sociale. Alocațiile de stat pentru copii însumează aproape 3,4 miliarde de lei anual. Finanțarea activității culturale se ridică la a- proape 850 milioane. Importante sume cheltuiește statul pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și a serviciilor edilitare.Pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, partidul înfăptuiește un amplu program de măsuri care vizează perfecționarea planificării, con

ducerii și organizării întregii activități economice și sociale din patria noastră, instaurarea mai deplină a principiilor socialismului în toate compartimentele societății, stimularea energiilor maselor, participarea tot mai activă a celor ce muncesc la elaborarea și aplicarea politicii partidului și statului, la conducerea treburilor obștești. în cadrul acestui program, un loc de seamă ocupă îmbunătățirea sistemului de retribuire, domeniu deosebit de important de manifestare a noilor raporturi sociale, pîrghie esențială în mobilizarea potențialului de muncă al țării, în satisfacerea cerințelor maselor în raport cu contribuția adusă la dezvoltarea societății, în crearea unor relații de strînsă colaborare a tuturor cetățenilor în efortul pentru propășirea patriei.Noul sistem de salarizare, elaborat de partid și guvern și care se află în curs de experimentare în- tr-o serie de întreprinderi, reprezintă o îmbunătățire radicală a modului de repartiție în țara noastră, o așezare mai judicioasă a salarizării între diferitele sectoare ale creației materiale și spirituale din societate, o aplicare mai riguroasă a principiului socialist care proclamă deviza: de la fiecare după posibilitățile sale, fiecăruia după munca sa. Postulatul fundamental de la care pornește noul sistem de salarizare este îmbinarea armonioasă a intereselor generale și individuale, asigurarea unei legături organice între venituri și contribuția concretă pe care fiecare salariat o aduce la activitatea economică și social-culturală. Consecința pozitivă primordială a lichidării exploatării omului de către om constă tocmai în faptul că unica sursă de venituri pentru toți membrii societății este munca, aportul efectiv în sfera producției materiale, a științei, învățămîntu- lui, culturii. Poziția egală față de mijloacele de producție, aflate în stăpînirea celor ce muncesc, se traduce în criteriul, unic pentru toți, al repartiției după cantitatea și calitatea muncii depuse.Noul sistem de salarizare va exercita un însemnat rol pozitiv în valorificarea resurselor materiale și umane ale țării, în stimularea e- fortului pentru ridicarea activității în toate domeniile, la un nivel calitativ superior. Creșterea ponderii salariului tarifar, ca element determinant al salariului total, va asigura o mai bună stabilitate a veniturilor oamenilor muncii, un echilibru mai cert și mai exact al GÎști- gurilor. Diferențierea salariilor în cadrul aceleiași categorii tarifare sau funcții, în raport cu calitatea lucrărilor efectuate, inițiativa și o- perativitatea în muncă, va stimula și mai mult eforturile oamenilor muncii pentru ridicarea pregătirii profesionale, pentru perfecționarea

calificării, pentru creșterea eficienței activității economice și sociale. Stabilirea cu o cît mai mare precizie a obligațiilor de serviciu, introducerea normelor de muncă fundamentate științific vor întări răspunderea personală pentru îndeplinirea sarcinilor și respectarea riguroasă a disciplinei, vor crea condiții mai bune pentru ea veniturile salariaților să corespundă muncii efectiv prestate.Largi posibilități de stimulare a colectivelor de salariați în continua perfecționare și dezvoltare a activității economice se creează prin acordarea unor premii în cursul anului pentru realizări deosebite cu efect cert și imediat, precum și a unor premii anuale, gra- tificații, pentru îmbunătățirea principalilor indicatori sintetici de eficiență. în cursul experimentării și aplicării noului sistem de salarizare vor fi introduse forme de retribuire care să răsplătească și în domeniul cercetării științifice, al învăță- mîntului, culturii și artei, munca mai rodnică, de calitate superioară.O dată cu diferențierea stimulativă a salariilor în funcție de cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii depuse, noul sistem de salarizare urmărește și stabilirea unui raport mai echitabil între salariile diferitelor categorii de oameni ai muncii, eliminarea decalajelor prea mari și nejustificate între venituri.Diferența dintre veniturile minime și maxime existente în societatea noastră nu poate fi tratată abstract, ignorîndu-se stadiul de dezvoltare în care ne aflăm, mărimea venitului național și a fondului de consum. Dorim și facem totul pentru a asigura satisfacerea în cît mai bune condiții a necesităților materiale și spirituale ale tuturor membrilor societății — acesta este țelul principal și permanent al partidului. Atingerea sa este însă condiționată de eforturile întregului popor pentru dezvoltarea producției materiale, pentru ridicarea productivității muncii sociale, pentru creșterea avuției naționale; numai astfel putem pune la dispoziția societății cantități tot mai mari de bunuri de consum și servicii. Calea sigură a realizării unui belșug tot mai mare de produse este dezvoltarea susținută a forțelor de producție, creșterea neîncetată a acumulărilor socialiste, a venitului național. Dezvol- tînd baza tehnico-materială a societății, așezăm o temelie trainică ridicării nivelului de trai al întregului popor, făuririi orînduirii socialiste și comuniste. înfăptuirea consecventă a politicii de industrializare, de modernizare a agriculturii și a celorlalte ramuri economice, creșterea acumulărilor reprezintă de aceea un imperativ esențial, o înaltă obligație patriotică a tuturor cetățenilor față de prezentul și viitorul țării.

în condițiile cînd întregul nos
tru popor depune eforturi eroice pentru dezvoltarea continuă a e- eonomiei, științei și culturii, cînd resursele fondului de consum, deși în continuă creștere, sînt limitate nu poate fi admisă existența unor venituri care depășesc în mod e- xagerat nivelul general de trai, posibilitățile actuale ale țării. A- ceasta este o problemă socială deosebit de importantă, căreia dacă nu-i acordăm întreaga atenție, poate genera fenomene negative în viața societății noastre socialiste. Veniturile excesive pot duce la deformarea opticii unor persoane asupra realităților noastre sociale și economice, cu consecințe negative asupra muncii, modului de viață și comportamentului lor în societate. Profund străină oricăror tendințe de uniformizare a retribuției, a veniturilor, orîndui- rea noastră socialistă, instaurînd egalitatea socială și politică a tuturor cetățenilor, impune asigurarea unui raport echitabil între veniturile personale, eliminarea contrastelor izbitoare, nejustificate în nivelul de trai.Or, trebuie să constatăm că de-a lungul anilor, în sistemul nostru de retribuție s-au încetățenit o serie de forme străine principiu- H lui socialist al repartiției după | cantitatea și calitatea muncii și H care îmbracă, în ultimă instanță B aspectul unor anomalii atît de or- | din economic, cît și social și etic. | Asemenea carențe în sistemul de u retribuire au generat disproporții | flagrante și nejustificate în nive- | Iul de trai al unor categorii ale H populației, apariția în tabloul vie- n ții noastre sociale a unor persoa- H ne privilegiate, ale căror venituri H nu reprezintă nici echivalentul n real al aportului lor la crearea a- | vuției naționale, nici expresia po- H sibilităților materiale pe care so- | cietatea noastră le poate oferi în B condițiile actuale membrilor săi. Fără îndoială că o atare situație este de natură să creeze nemulțumiri în rîndurile opiniei publice, afectînd principiul echității sociale pe care partidul nostru are datoria să-1 promoveze neabătut în cadrul orînduirii socialiste.Se știe că sub motivul, mai mult sau mai puțin întemeiat, al lipsei de cadre, s-au creat condiții ca unele persoane să cumuleze, para- ; Iei cu activitatea lor de bază, un număr de funcții remunerate. Rezultatul a fost apariția unor salariați cu venituri exagerat de mari, care nu corespund înt-ru totul contribuției ’or efective la dezvoltarea economiei și culturii noastre, la progresul societății românești. Este un lucru elementar că un om. ori- cît de capabil și multilateral ar fi. nu poate îndeplini mai multe atribuții cu aceeași intensitate și competență, nu poate satisface rigorile |
(Continuare în pag. a llî-a) tj
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Prima șarjă do ojel la laminorul Slebing
Foto : P. PopaLA COMBINATUL SIDERURGICDE LA GALAȚI

Anul 1968 a adus multa satisfacții constructorilor și mentorilor de pe șantierele Combinatului siderurgic de la Galați. Pe bună dreptate el poate fi socotit un an al împlinirilor. S-a executat aici un volum impresionant de lucrări, desfășurate pe un front larg — în special în ultimii trei ani.— Acum, în mai pu
țin de două luni de zile — ne spune directorul general al întreprinderii do construcjii și montaje siderurgice, ing. Corn®! Cazan — eforturile celor peste 20000 de constructori au început să-și arate din plin roadele. > La sfîrșitul lunii aprilie's-au produs aici la Gaiafi, o dată cu punerea în funcțiune a primului fumat de 1 700 mc, primele tone de fontă. Tot atunci a intrat în fonefiune și cea mai modernă instatafie de aglomerare a minereului din fără. Cu zece zile în urmă — așa cum s-a mai anunțat în presă — a începui să producă și primul convertizor al ofelă- riei.începând din primele ore ale dimineții de ieri un nou obiectiv de bază a intrat în funcțiune —- laminorul Slebing. O primă consecință a dării în produefie a acestui o- biectîv : eliberat de sarcina laminării semifabricatelor, laminorul de tablă groasă își va spori prodUcJia cu o treime. în lanțul „metamorfozei' o- felului — de la minereul de fier și pînă la produsele finite — laminorul Slebing este ultima verigă care desăvîrșește ciclul siderurgic.Intrarea în funefiune a laminorului Slebing marchează totodată un eveniment de maximă impor

tantă în viafa combinatului. Incepînd de ieri toate 
obiectivele de bază ale 
Combinatului siderurgic 
de la Galaji produc.Tovarășul ing. ton Cheșa, adjunct al ministrului industriei metalurgice, ne dă cîteva amănunte : Capacitatea de produefie a Slebingului este de 2 500 000 tona pe an în prima etapă, iar apoi va depăși 4 milioane tone, adică va transforma în semiproduso întreaga produefie de afet ca sa va realiza la Gaiafi. A- ceastă performantă — precizează interlocutorul nostru — situează Slebin- gul da la Gaiafi printre cele mai mari laminoare de acest fel de pe continentul nostru....Sînfem pe platforma industrială de la Fiteștî. Imensa și moderna hală 
a laminorului Slebing, situată între ofelărie și laminorul de tablă groasă, desăvîrșește impresionantul peisaj industrial al noiî cetăți de ofel a țării. Construcfia lui a început gjj doi ani și jumătate în urmă. „Ritmul accelerat de lucru, gradul ridicat de complexitate a utilajelor și insfalafiilor — no spune ing. Ștefan Șerban, directorul tehnic al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice — a fost un sever examen ai priceperii și voinfei constructorilor și montorilor în urpna căruia colectivul nostru a devenit mai închegai, mai pregătit”, lată cîteva cifre care sus- fin afirmafiile inginerului Șerban. La construcția noului laminor de la Gaiafi s-au executat circa 1,4 milioane metri eubl săpături și umpluturi de pămînf, s-au bătut 11 000 pilofî de consolida

re a terenului, »-au furnal peste 150 000 mc bl»* toane simple și armato. Intr-un timp record —- de mai pu(in da 20 do tuni — s-au montat sici 18 000 tone construcții metalice și peste 16000 tone utilaje tehnologic®,Parcurgom imensa hală 
a Slebingului, Fluxul tehnologic propriu-zb începe cu bateria celor 14 cuptoare adinei (în final vor fi 24). In interiorul lor ,,se odihnesc* acum primele lingouri do oțel produse la Gaiafi, co vw fi laminate. Ieri la ora 3 dimineața ing. Ion Voina, șeful ofelăriei, a daf co* manda. „începeți laminarea I*. Cuptoarele »-au deschis. Lingourile da ofel incandescente, scoase de cleștele unei puternice macarale, au fost transbordate po transfe- car și aduse pe linia do laminare sub cilindrii ca- jelor. Caja — inima la* minorului — este aefio* nată de 4 motoare însu* mind laolaltă o putere da 16 000 kw. Procesul d® produefie este total automatizat. Calculatoare 'o* lectronlce și alte mijloace moderne de conducere a produefiei reduc efortul fizic al omului la o simplă urmărire a comportă* rii instalațiilor de fa pupi* ♦rele de comandă.O dată cu laminarea primului lingou de ofel familia siderurgiei romanești a crescut cu încă ue fînăr și viguros vlăstar, căruia i-au dat viață constructorii gSlăfeni, Înde* plinind prin aceasta, cu cinste, una din sarcinile importante stabilite da partid.

Radu APOSTOL 
corespondentul 

„Scînteir"

Stabilirea de relații diplomatice 
între Republica Socialistă România

și Republica Populară a Yemenului de Sud
în dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica

Populară a Yemenului de Sud, guvernele celor două țări au hotărit să stabilească relații diplomatica la rang de ambasadă.
Telegramă

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIMulțumind sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj transmfi cu ocazia zilei naționale a Afganistanului, doresc să vă exprim cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră personal și pentru prosperitatea poporului României.

MOHAMMAD ZAIIER
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de economii cu dobîndă

fa- dinPe șleauîn timpul unor lucrări la brica de conserve Mihăești județul Argeș s-a surpat un mal, prinzînd dedesubt patru muncitori. S-a lansat un apeil urgent minerilor de la Pescăreasa, care tocmai ieșeau din șut. Aceștia au intervenit la iuțeală, salvîn- du-i pe cei patru muncitori. A- cum, ei se află sub îngrijire medicală, în afara oricărui pericol. Deci, lucrurile s-au terminat cu bine. Ce au însă de spus cei ce n-au asigurat securitatea muncii, lăsînd terenul neconsolidat în timpul lucrărilor ? Un lucru e limpede: poziția lor în fața întreprinderii (și a legii) este tot atît de neconsolidată.
,Liniște"” _

(de N. Rosso)
S-ar părea că producția de 

megafoane este atît de abun
dentă, incit — nemaiavînd ce 
face cu ele — le instalăm ab
solut la întâmplare. Ca în Parcul 
Herăstrău (căruia i se mai spune, 
rețineți: Parcul de cultură și o- 
dihnă I). Ei bine, din acest parc 
de... odihnă ieși amețit de cap. 
La „Parcul de distracțiiH (unde 
se duc de regulă copii, însoțiți 
de bătrîni) se transmite un meci 
de fotbal și ai senzația că ești 
în plin stadion ; la ieșire te în
soțește parcă o întreagă muzică 
militară. Cînd încep să zbîr- 
nîie megafoanele îți vine să 
sari în lac îmbrăcat. La urma ur
melor, poate n-ar fi rău: s-ar 
putea să fie găsiți, pe fundul la
cului, banii azvîrliți de admi
nistrația parcului, atunci cînd a 
comandat această splendidă in
stalație inutilă.

Atenție: 
pericol!Vă preveneam, la începutul primăverii, asupra riscului considerabil la care vă expuneți folosind în gospodăria personală, neavizați, parationul, „Verdele de Paris" și alte insecticide puternice. Cazurile petrecute în ultima vreme ne determină să revenim. O femeie gravidă de la Uzina mecanică din Cîmpulung Muscel a plecat acasă ducînd în servietă, alături de sticla cu lapte, o sticluță cu insecticide procurate de la cunoștințe. A- casă, apucînd-o durerile facerii, n-a mai putut depozita otrava la loo sigur și a plecat urgent spital. Fetița ei de 5 ani, peste sticluță, gustînd c la spital. Fetița ei de 5 ani, a dat peste sticluță, gustînd din ea. Moartea a fost fulgerătoare. în Mihăești (același județ) o femeie a avut nefericita inspirație ca celor doi copii ai săi să Ie dea pe păr cu... Verde de Paris ! Ce a urmat, vă imaginați (amîn- doi copiii au murit). Nu folosiți în gospodărie asemenea insecticide fără o instruire prealabilă. 
Va îi găsit!Se ascunde din septembrie 1966,. cînd a fost condamnat de tribunalul din Harghita la 2 ani și 6 luni închisoare pentru furt în dauna avutului obștesc. De a- tunci a dispărut de la domiciliu, fără urmă. Sînt presupuneri că ar lucra pe unul din șantierele de construcții. Este vorba de Gheorghe Motoc, fiul lui Gheorghe și Tița, născut la 2 mai 1945 în comuna Buciumeni, județul Galați. Organele de miliție apelează — ca și în alte ocazii — la populație, pentru a-1 identifica.
Prăsiți » »

La Cîmpulung Muscel se con
sumă mult un aperitiv delicios. 
Denumirea locală : „bomboane a- 
gricole". Se consumă la cinema, 
la restaurante, în parcuri, în 
piețe. Ambalajul folosit: liîrtie 
de orice fel. Insistențele celor 
ce vînd banalele semințe de do
vleac sînt de-a dreptul supără
toare. Sălile de spectacol par fa
brici de decorticat. Organele co
merciale, inspecția sanitară de 
stat, au alte probleme. Curățenia 
orașului nu prea intră în preocu
pările lor. Cazul nu e singular. 
Se așteaptă intervenția organelor 
sanitare r Bine și așa. Noi am 
aruncat... sămînța (vezi titlul).

T.C.E.H. — 
civile Con- 
condamna- 
îndrepfăf ite 
Soful aces-

Faceți plata
O instituție (întreprindere) are 

sau nu datoria de a respecta și 
ocroti familia ? ; are sau nu obli
gația de a aplica legea — și ho- 
fărîrile judecătorești — privind 
drepturile familiei ? Fără îndoială I 
Afunci, cum va explica " 
Șantierul IV construcfii 
stanța — afifudinea-i 
bilă față de cererile 
ale unei femei-mame ?
teia, Bucur Guiman (salariat la în
treprinderea consfănțeană) a fosf 
obligat de tribunal la plafa unei 
fjensii de întreținere de 550 lei 
unar (plus alocația 'de stat pentru 

cei doi copii). Această hotărîre a 
fost comunicată întreprinderii. Dar 
in ultimele 2 luni, femeia (care nu 
a fosf încă divorțată) nu-și mai pri
mește integral drepturile. La cere
rile sale, întreprinderea face. De 
unde atîta nepăsare țață de nevoile 
unei familii ?

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARITÂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Dilatarea" arbitrară

a șantierelor contravine
9

spiritului gospodăresc
în cadrul amplei dezbateri care a însoțit aprobarea legii privind apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole s-a insistat în mod deosebit asupra implicațiilor reciproce dintre reglementarea propusă și activitatea de construcții care prin natura ei nu poate fî concepută decît materializată pe teren. Privită însă numai dîn punctul de vedere al neajunsurilor datorate construcțiilor definitive, problema folosirii terenurilor — mai precis, a degradării lor de către cei ce construiesc — nu e complet înfățișată, spre a putea primi rezolvarea care interesează e- conomia națională. Intr-adevăr, s-a vorbit prea puțin de faptul că folosirea rațională a terenului trebuie pusă cu acuitate și în cazul afectării lui nevoilor organizării de șantier, pe care constructorul are dreptul să și-o asigure pentru desfășurarea lucrărilor ce urmează să le execute. Se știe că pentru realizarea bazei de producție, a depozitelor de materiale și de utilaje, a grupului social-ad- ministrativ etc., constructorii solicită și de regulă obțin în folosință temporară suprafețe însemnate — fie de teren agricol, fie de teren urban. Reducerea la minimum a suprafețelor de teren afectate acestui scop prin proiectul de organizare a execuției lucrărilor nu preocupă însă nici pe proiectant, nici pe constructor. La amîndoi există o tendință pronunțată de a acapara din capul locului o suprafață cît mai mare, care în realitate apare disproporționată față de nevoile reale ale șantierului ce urmează să se deschidă și de multe ori — după eum se va vedea din exemplele ce vor urma — 

întrece chiar suprafața teritoriului rezervat construcțiilor de bază.în felul acesta, eu ocazia edificării obiectivelor de mai mari proporții, amplasate în marginea sau în afara localităților, suprafețe importante de teren sînt sistematic. sustrase desti- taației lor și ca atare scoase din circuitul agricol pentru perioade variabile de timp — iar cîteodată rărpîn practic în folosința constructorului, fără ca nimeni să se sesizeze. Pe de altă parte, cînd la terminarea lucră- rilor, terenurile în cauză sînt eliberate, de cele mai multe ori ele poartă semnele unor degradări vizibile pe care constructorul a considerat că nu e de datoria lui să le înlăture în prealabil: fundații nedemolate, conducte subterane care nici măcar nu au fost izolate, tera- samente de drumuri și platforme., materiale împrăștiate pe sol, mișcări de pămînt etc. Nu trebuie pierdut din vedere că de multe ori constructorul nu pare impresionat nici de faptul că e primul care suportă consecințele propriilor exagerări făcute în legătură cu organizarea de șantier — fiind știut că întinderea nejustificată a teritoriului afectat înseamnă scumpirea cestului acestor lucrări și îngreunarea gospodăririi și conservării materialelor de construcții, a utilajelor și amenajărilor.în ciuda acestor urmări, supradimensionarea teritoriului propus a fi afectat organizării de șantier continuă să fie frecventă în studiile teh- nico-eoonomice elaborate în vremea din urmă și este inexplicabilă ușurința cu care asemenea prevederi sînt avizate favorabil de consiliile tehnico-științifice și în continuare însușite de oătre titularii de investiții. Iată cîteva exemple spicuite din documentațiile tehnice, caracteristice pentru lipsa de răspundere dovedită de cei ce le-au elaborat: pentru dezvoltarea Uzinei de anvelope „Vic- toria“-Florești, care urma să se facă pe un teritoriu de 10,50 ha, IPROSIN a considerat că, în afara organizării pe platforma uzinei, mai trebuie afectate în exterior, în același scop, încă 8,50 ha ; în mod similar, pentru dezvoltarea uzinei de anvelope Da- nubiana-București, care ocupă 6,20 ha, același proiectant a considerai că organizarea de șantier trebuie să o- cupe peste 10 ha. Analiza făcută de C.S.C.A.S. a arătat că prin comasarea obiectelor și reducerea distanțelor dintre ele, prin revizuirea suprafețelor atelierelor magaziilor și șoproanelor etc. — în primul caz suprafața de teren afectată organizării de șantier poate fi redusă eu 50 la sută și în celălalt caz cu 35 la sută. Pentru organizarea de șantier necesară dezvoltării C.I.L.-Reghin, I.S.P.F. a prevăzut o suprafață de circa 4,20 ha — care la analiza făcută a rezultat că poate fi coborîtă sub 3 ha. La fel și în cazul C.T.E.-Rovi-
O H O O H E3 ElConduita cotidiană a omului este un suport menit să susțină și să dea avînt năzuințelor și idealurilor sale proprii de afirmare, dar și un punct de interferență, o punte de comunicare directă și firească între individ și societate. Un gest mai mult sau mai puțin desa- greabil, o replică ce poate fi luată drept insultă, o dispoziție frizînd lipsa de bun simț, o amenințare ce inspiră o duritate maladivă sparg în țăndări un climat normal de lucru, seamănă neîncredere și teamă, anulează inițiative, anihilează elanuri. Atitudinile de acest fel au aproape întotdeauna repercusiuni greu de calculat, întrucît ele împiedică oamenii să-și manifeste plenar toate aptitudinile, să-și exprime și să materializeze diferite propuneri, sugestii și opinii cu adevărat utile. Lucrul acesta devine și mai evident atunci cînd cei ce se abat de la normele unei comportări civilizate nu sînt niște indivizi oarecare, ci oameni cu munci de răspundere, care prin însăși natura funcțiilor ce le dețin exercită o influență directă asupra celor aflati în subordinea lor.Nu de mult, muncitorii din hala de gatere a fabricii de cherestea Voi- neștj din cadrul întreprinderii forestiere Rucăr au fost martori ai unei scene penibile. Gheorghe Cataramă, șeful unității, s-a îndreptat spre muncitorul Florian Albulescu și, pro- cedînd ca un huligan, a început să-1 bată.Dacă am privi un asemenea incident doar prin prisma regulilor normale de comportament, valabile în aceeași măsură pentru orice individ, am comite o gravă greșeală. în cazul de mai sus, bătăușul nu este doar un simplu huligan. în virtutea funcției, el încearcă să-și exercite autoritatea ca un adevărat tiran, care nu admite să apară nimeni în fața sa ca om cu o personalitate proprie, cu alte păreri decît ale șefului adminis-

joi 20 iunie 1968

poate ca să gene- cita-

scInteia

urban

amenajări

Mobilier

a domeniului public in ra-

apo sărate, rar la bazi-

de faptul că aplicarea ea soluții creează pe pe-

a- nu la A-

ansamblu de lo-

nari, proiectată de I.S.P..E. suprafața de 30 ha afectată organizării centralizate a putut fi redusă la 25 ha, iar suprafața de 12 ha afectată grupului social al constructorului, la circa 7 ha.Așa cum am precizat, exagerările de mai sus au fost puse în evidență de organele de specialitate C.S.C.A.S. care au analizat proiectele înainte de a fi supuse aprobării — ceea ce a permis corectarea lor în mare măsură. De bună seamă însă că documentațiile tehnice pentru realizarea investițiilor de valori mai miei, care se aprobă direct de titularul de investiții, conțin și ele asemenea aprecieri greșite ale suprafețelor de teren rezervate organizării de șantier, care oumulate se traduc în pierderi importante cauzate economiei naționale.Un aspect grav prin implicațiile Iul îmbracă organizarea de șantier necesară edificării noilor ansambluri de locuințe și a diverselor clădiri so- cial-culturale, comerciale, administrative etc. amplasate în perimetrul orașelor. Este unanim constatată invadarea nestăvilită cu lucrările de organizare a tuturor terenurilor 11- ' bere *din jurul șantierelor deschise• în oraș și chiar -a unei păt-ți însemnate din domeniul public adiacent — scuaruri, străzi, piețe — fără să sa* țină seama <’ * _' 'unor asemenea soluții creea: _ .rioade îndelungate priveliști urîte, degradează sau distruge pavajele și plantațiile existente, îngreunează circulația pietonilor și a vehiculelor ca urmare a restrîngerii și chiar a suspendării traficului pe străzile respective. E suficient să privim cele ce se întîmplă în zona șantierului Institutului de arhitectură din plin centrul Capitalei : constructorului se pare că nu i-a fost sufic-ient terenul liber din incinta Institutului, nici cel din zona străzilor Academiei și Biserica Enei pe care l-a ocupat „de drept" — deoarece s-a extins cu așa-zisa organizare de șantier pe întreaga stradă Edgar Quinet pe care a închis-o la ambele capete, ocupînd trotuarul, întreaga parte carosabilă și o bună parte din trotuarul Universității. Oare constructorul (I.C.M. 2) nu a putut găsi o soluție de organizare mai concentrată, care să nu stînje- nească o perioadă atît de îndelungată circulația ? Din felul în care e folosit teritoriul înglobat șantierului nu rezultă însă asemenea preocupări. A- buzuri similare se înjtî'lnesc aproape în toate punctele centrale unde Direcția generală construcțli-montaj a municipiului București a deschis șantiere de locuințe sau de diverse clădiri publice.Neajunsurile de natura celor analizate sînt rezultatul direct al lipsei de răspundere din partea proiectantului, a executantului și a beneficiarului pentru felul în care e concepută în general dezvoltarea organizării de șantier; ele nu ar fi posibile, dacă terenul cu prea multă ușurință apreciat ca indispensabil acestui scop și depășind limitele incintei șantierului propriu-zis, ar fi obținut în schimbul unei chirii percepute de organul care îl administrează da drqpt — și dacă ar exista o răspundere materială pentru degradările produse. în realitate, dispozițiile în vigoare nu conțin nici o clauză în acest sens — spre deosebire de vechile regulamente de construire care autorizau municipalitățile să perceapă de ța constructori, în afara unei garanții în numerar — și taxe de folosire _ port cu categoria străzii, suprafața ocupată și durata de folosire. Evident, în asemenea situații, constructorii aveau tot interesul să limiteze în suprafață și în timp organizarea de șantier și să mențină în bună stare amenajările și dotările existente pe domeniul .public ocupat temporar.Iată de ce cred că în etapa actuală este de datoria comitetelor executive ale consiliilor populare, oare potrivit Decretului 144/1958 au în competență eliberarea autorizațiilor de construire, să fie mai circumspecte cînd e vorba de lucrările din cadrul organizării de șantier și să examineze problema sub aspectul ocupării în limite raționale a terenului — indiferent că prin natura lui e afectat agriculturii sau face parte din domeniul public urban. Trebuie să recunoaștem însă că pînă în prezent, autorizațiile de construire eliberate 
trativ. în ochii săi, subordonatul încetează de a mai fi un om ca toți oamenii, ci un simplu robot, un biet mielușel blind care — de voie, de nevoie — trebuie să devină slugarnic și docil pentru că, altfel, cei doi nu vor face niciodată casă bună, într-un asemenea caz. apostrofarea amenințătoare, actul de violență nu mai sînt simple abateri de compor-
sa

PE MARGINEA SCRISORILOR SOSITE LA REDACȚIE

Brutalitatea

tament. Ele devin abuzuri grava, incompatibile cu însăși funcția exercitată.Din toate punctele de vedere, introducerea în sfera relațiilor de muncă a unor maniere de comportament stridente, contrarii regulilor de bună cuviință și respect, se soldează cu consecințe care, firește, nu ne pot lăsa indiferenți,Petrița Băișan. din Constanța, str. Muzeelor nr. 8. ne relatează că epitetele insultătoare, expresiile vulgare 

în acest scop au contribuit prea puțin la instaurarea disciplinei urmărite. O răspundere considerabilă poartă, în acest sens, consiliile populare — printre ele și consiliul popular al municipiului București — care au pierdut pur și simplu din vedere obligațiile ce le revin în exercitarea unui riguros control asupra modului cum este gospodărit terenul urban : sub oblăduirea indiferenței edililor, șantierele se „umflă" în voie, nestingherite. Deeinteres de această problemă manifestă deseori și comisiile de recepție care la terminarea construcțiilor au obligația să verifice eliberarea terenului înconjurător de toate lucrările auxiliare care au servit organizării de șantier și readucerea lui în starea inițială.Spre a preveni fenomenele negative arătate, pe lîngă întărirea răspunderii pentru felul în care sînt a- plicate dispozițiile în vigoare, e necesară și adoptarea unor măsuri suplimentare cu caracter normativ. O asemenea prevedere ar trebui să precizeze că extinderea lucrărilor de - organizare dincolo de incinta șantierului propriu-zis poate fi admisă numai dacă se dovedește că într-ade- văr aceasta este insuficientă față de volumul lucrărilor necesare. în cazul dezafectării temporare a unui teren agricol, ar fi just ca în valoarea investiției să fie considerată și cota-parte a valorii producției ce s-ar fi realizat pe terenul respectiv pe toată durata ooupării lui de către constructor, precum și a' valorii degradărilor pe care le va suporta șl pe oare acesta urmează să le înlăture odată cu terminarea construcțiilor.Folosirea domeniului public de către constructori — porțiuni ale arterelor de circulație, souaruri etc. — să fie îngăduită numai contra unei chirii proporționale cu suprafața o- cupată, și cu durata ocupării ei; cheltuiala respectivă urmînd să fie suportată din cota legală acordată pentru organizarea de șantier, constructorul și beneficiarul vor avea astfel tot interesul să realizeze economii la acest capitol și să găsească soluții cît mai eficiente de organizare, în fine, trebuie reglementată obligația constructorului de a restitui terenurile ocupate temporar, în starea lor inițială — indiferent de categoria lor și să răspundă efectiv de degradările cauzate plantațiilor și dotărilor existente pe ele. în privința domeniului public din cadrul orașelor, ar da bune rezultate găsirea unei proceduri operative de constatare și acoperire a pagubelor cauzate pavajelor și plantațiilor din vina constructorilor. Folosirea terenului pentru organizarea de șantier și trebuie să fie îmbunătățită, se facă spre folosul economiei rale și fără stînjenirea vieții dine.
Arh. Mircea MOROIANU
Inspecția de Stat în Construcții — 
C.S.C.A.S.

In parcul „Trivale" din Pitești au

debitate la adresa ei pe un ton ridicat de către inginerul Leandru Po- povici din conducerea D.R.T.A. Do- brogea au determinat-o să părăsească locul de muncă. Dintr-o altă scrisoare aflăm că o bună parte din sa- lariații bazei de recepție Nucet, din județul Dîmbovița, se simt permanent timorați, nu mai îndrăznesc să critice și să semnaleze deficiențele 

observate în activitatea colectivului. Atmosfera aceasta de teamă și suspiciune este rezultatul direct al atitudinii necuviincioase față de muncitori. al amenințărilor și măsurilor arbitrare luate de șeful bazei. Lunea Spiridon.Pretindem, pe bună dreptate, fiecărui ins cu care venim în contact o conduită civilizată, corespunzătoare normelor generale ale eticii noastre sociale. Este normal deci ca exigențele să fie cu atît mai mari față de

și cîștiguri în autoturismeCasa de Economii și Con- semnațiuni aduce la cunoștință celor interesați că depunerile sau completările de sume necesare participării la tragerea la sorți pentru al treilea trimestru al anului a LIBRETELOR DE ECONOMII CU DO- BÎNDA și cîștiguri in autoturisme se pot efectua 
pînă la data de 29 iunie a. c. 
inclusiv.La această tragere, se vor acorda numeroase cîștiguri în autoturisme de diferite mărci.După cum este cunoscut, pe lîngă cîștigurile în autoturisme, Casa de Economii și Con- semnațiuni acordă titularilor acestor librete de economii șl dobînzi anuale.Imagine dară, audiție plăcutăTelevizorul constituie azi unul din mijloacele moderne, complexe, de largă și accesibilă informație. Binecunoscutul televizor „DACIA", produs al uzinei „Electronica", poate fi cumpărat și cu plata în rate, avansul fiind de numai 765 de lei (prețul întreg 5 100 lei). Acest televizor, cu tuburi electronice, diode semiconductoare, cu diagonala ecranului de 59 cm, ne va permite să urmărim și desfășurarea jocurilor olimpice de vară din Mexic.Televizorul „Dacia" este prezentat într-o casetă elegantă de lemn furniruit, cu o linie modernă. Imaginea e clară, audiția plăcută, vizionarea programelor fiind posibilă și' în încăperi luminate.

pentru copiiPupitrul școlar, un produs deosebit, realizat de întreprinderile Ministerului Economiei Forestiere, oferă confortul a- tît de necesar în timpul studiului. Avînd dimensiuni convenabile, pupitrul școlar se poate integra armonios în orice apartament.La magazinele de specialitate se găsesc și dulapuri combinate „Aura", pătuțuri „Fantezia", destinate tot copiilor.

fost amenajate campinguri pentru turiști

acei oameni cărora le revine un cu- vînt de spus și în privința aplicării și încetățenirii acestor norme. Și totuși, după cum se vede, uneori tocmai aceștia încalcă normele pe care ar trebui să le apere. Cum se explică acest lucru ? Ce factori generează deformările de comportament tocmai acolo unde s-ar părea că apariția lor este imposibilă ? Di-

secțiile operate pe diverse cazuri scot în evidență cauze multiple ce țin de anume trăsături psihice, de concepții înguste și înapoiate ale auto- . rului faptului incriminat. Aproape toți cei în culpă încearcăsă justifice că nu sînt niște tirani rău intenționați (ei sînt decj niște tirani buni), care au vrut doar să-și apere prestigiul. După cum aflăm din- tr-o scrisoare semnată de muncitorul Constantin Novac, acesta ar fi cazul lui Vasile Dobrescu, șef de

Agrementul

în contextul

Mediul urban contemporan se caracterizează, printre altele, printr-o detașare treptată de ambianța naturală și determinațiile ei; ritmurile se accelerează, vitezele cresc, consumul nervos atinge intensități tot mai înalte. Acțiunii prelungite a zgomotului, a atmosferei atinse de poluare, i se adaugă continua retragere a pădurii, a luncii, în fața viguroasei ofensive a betonului, asfaltului și cărămizii. Înstrăinarea omului de natură — care nu este, desigur, ireversibilă — își are efectele ei evidente, măsurabile. Imperioasa noastră dorință de destindere, ajunsă la apogeu o dată cu sfîrșitul săptămînii, se numără printre efectele ei cele mai semnificative, constituind totodată una dintre acele impulsionări tonice, specific umane, care ne garantează inepuizabila vitalitate. Dar, reclamîndu-și dreptul firesc la soare, aer curat, verdeață, orășeanul nu mai acceptă natura ca atare, ci îi impune acesteia exigențele standardului său de viață, pecetea civilizației. Dorința de a dispune de un cadru prielnic destinderii, departe de a fi un capriciu întîmplător al cîtorva excentrici, este pe deplin justificată, se manifestă pe o scară cvasigene- rală și constituie intîiul temei și însăși rațiunea de a fi a activității de agrement.Organizarea agrementului are pentru orășean o mare acuitate. Totuși, unii edili îi minimalizează importanța, o neglijează, și aceasta nu pentru că ar fi imposibil de realizat sau ar cere eforturi din cale afară de mari. Nu, construirea unei fabrici, a unui teatru, înălțarea unui cuințe, ca și atîtea alte acțiuni pozitive cu care primarii noștri se pot mîndri, ridică incomparabil mai multe dificultăți decît amenajarea unui ștrand sau deschiderea unei grădini de vară într-unul din fermecătoarele colțuri de paradis, de care împrejurimile orașelor nu duc nicidecum lipsă. Nici nu este de evitat pentru pagubele pe care le-ar putea produce în bugetul local, căci, gospodărit cu imaginație, pricepere și pasiune locul de agrement devine o activitate economică rentabilă. Carențele întîl- nite provin dintr-o subapreciere a acestei însemnate laturi a vieții urbane, din lipsa de atenție și interes pentru cunoașterea largă a cerințelor cetățenilor și, de ce să n-o spunem, adeseori dintr-o inadmisibilă incompetență.Primul element cu care vine în contact pmul dornic de destindere este accesibilitatea la locul de grement și aceasta se referă atît la distanța de parcurs, cît durata și confortul deplasării, fluența redusă remarcată în locuri cu o incontestabilă putere de a- tracție — cum ar fi platoul Cor- nești de lîngă Tîrgu Mureș, parcul dendrologic Hemeiuși sau pădurea Mărgineni din preajma Bacăului, Șușița Verde, Valea Sohodolului ori cabana Buliga de lîngă Tg. Jiu și multe altele — se datorește în primul rînd absenței mijloacelor de transport.
în alte cazuri, deși distanțele de parcurs sînt compatibile cu modul pedestru sau deplasarea este asigurată în condiții mai mult sau mai puțin civilizate, cetățeanul se trezește în fața unor spații neamenajate, lipsite de cea mai elementară echipare, ori lăsate cu totul în părăsire. Așa se întîmplă la Deva, pe malul Mureșului, unde 

tură la Baza de export petrol din Giurgiu, care tună cu amenințări și insulte pentru a-și demonstra și a-și face simțită „autoritatea" sa asupra subalternilor. El uită însă că autoritatea se dobîndește numai printr-un exemplu de comportare civilizată, ireproșabilă față de oameni și că, în mod fatal, orice act de brutalitate subminează înseși bazele respectului și autorității. Așa cum rezultă dintr-o altă scrisoare, Constantin Gră- mescu, șef de coloană la Autobaza de transporturi Calafat, n-a reușit să se facă mai bine ascultat de subalterni prin faptul că recurge la expresii vulgare și uneori... la pumni.Pe alocuri se mai consideră „circumstanță atenuantă" posibilitatea folosirii unei recuzite de durități în mod spontan, din exces de zel sau din prea mare exigență față de felul cum își fac datoria subalternii. Este semnificativ în acest sens un caz petrecut la întreprinderea de transporturi Timișoara. în timp ce conducea tramvaiul, vatmanul Vida Francisc a săvîrșit o abatere de la regulamentul de circulație. Gheorghe Borceanu, inginerul șef adjunct al întreprinderii, s-a repezit imediat lla el. i-a pus mîna în piept și a început să-1 insulte. Asta — ca să țină minte și, altă dată, să nu mai greșească !Oricare ar fi straiele în care apare deghizat, actul huliganic rămîne tot atît de monstruos și tot atît de detestabil. Dacă totuși unii îndrăznesc să recurgă la asemenea metode, ale căror efecte sînt întotdeauna contrarii scopurilor scontate, aceasta se datorește faptului că, de multe ori, cei ce se fac vinovați nu sînt trași la răspundere și sancționați cu ho- tărîre, pe măsura gravității abaterilor săvîrșite, ba chiar se manifestă față de ei atitudini de toleranță. în- tr-o scrisoare adresată redacției se semnala faptul că maistrul Ștefan Zamfir de la Remiza C.F.R. Filiași are o comportare necorespunzătoare față de muncitori. Direcția regională 

lipsește pînă șl o sursă de apă potabilă, la ștrandul tineretului din Bacău, la cascada Tumișor sau dealul Gușteriței de lîngă Sibiu, în unele zone cu căutare din Băile Ocna Sibiului sau pe dealul Tîr- gului, lîngă Tg. Jiu. Se mai întîmplă ca locuri în general bine gospodărite să prezinte supărătoare note discordante : moluștele din bazinul ștrandului de la Sîngeor- giu de Mureș, dușurile defecte din această stațiune cu apa schimbată cam nul băilor Geoagiu.Există numeroase care, diversificate, îmbogățite conform cerințelor publicului cu dotări dintre care cele comerciale n-ar trebui să lipsească — desigur, proiilate. în spiritul agrementului și nu pe desfacerea băuturilor alcoolice, ca în cazul multor locuri de destindere din județul Hunedoara — și-ar spori considerabil interesul. Procurarea de cărți poștale ilustrate, obiecte de artizanat cu speciiic local, articole de plajă sau baie ar trebui'înlesnită la Cinciș, Vața sau Geoagiu (județul Hunedoara) ; în parcul Ghe- răeștl din Bacău s-ar putea amenaja terenuri de sport, un loc pentru plajă, iar lucrările de pe insula de agrement din același o- raș ar trebui grăbite.Fluctuațiile pe care unele activi-, tăți de agrement le înregistrează de-a lungul săptămînii sau de la un sezon la altul, fluctuații ce pot fi atenuate printr-o organizare judicioasă, nu constituie o scuză pentru anumite lipsuri. Variațiile periodice sînt inerente acestui gen de preocupări și tocmai concepția edililor este cea care trebuie să se orienteze în funcție de particularitățile respective, iar nu unor funcții de mare mobilitate să li se impună tiparul rigid al schemelor și canoanelor organizatorice. Iată de ce este greu să luăm în considerare justificări de tipul „ne-a prins vremea nepregătiți*, cum se mai iac auzite prin consiliile populare ale unor municipii. Rostul edililor respectivi este, printre altele, tocmai de a se îngriji ca cetățenii, la al căror* coniort trebuie să vegheze, să nu fie luațl în nici o privință prin surprindere de desfășurarea evenimentelor, oricît ar fi ele de dificil de prevăzut. Cu atît mai puțin de venirea verii...Desigur, semnalările de mal sus nu au pretenția de generalizare. Sîntem convinși că există numeroase localități în care cerințele de destindere ale populației sînt împlinite mulțumitor. Dorim însă să subliniem însemnătatea abordării sistematice, științifice, unitare șl competente a organizării agrementului, necesitatea considerării sale cu toată seriozitatea, pentru a se pune capăt situațiilor, destul de larg răspîndite, cînd a- ceastă activitate, socotită un fel de cenușăreasă, este pasată între diferite foruri administrative, sindicale, organizații de tineret. Este cazul ca toți gospodarii orașelor să fie pe deplin convinși de marea responsabilitate ce le revine în satisfacerea nevoilor complexe ale cetățenilor din mediul urban — între care și necesitatea organizării agrementului și să acționeze ca atare, fără a aștepta impulsuri din „afară*. , __ ___
Gh. SĂSARMAN t 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" \

O Craiova, după cercetările inC.F.R.treprinse în urma sesizării, confirmă acest lucru, dar cînd e vorba de măsuri, începe să laude meritele profesionale ale celui vinovat. Ca și cum calificativul „excelent" la capitolul tehnică și meserie ar putea anula gestul incalificabil în materie de comportament ca om. Nimic mai fals și mai primejdios decît o asemenea concepție deformată ! Nu o dată acte de comportament deosebit de grave sînt tratate ca simple incidente, ca niște mărunte greșeli de „tact" sau de „metodă". Atenuarea semnificației lor nu este însă întîmplătoare. în- tr-una din zilele trecute, șeful de tură Ion Suciu de la sectorul de transporturi din cadrul Pre- parației cărbunelui Petrila i-a dat dispoziție cantaragiului Pavel Mihăl- țan să nu introducă un vagon la cîn- tar. înainte de a trece la executare, cantaragiul a încercat să explice că dispoziția respectivă nu e tocmai judicioasă. Ion Suciu, văzînd că ordinul său este comentat și cum el așa ceva nu admite nici în ruptul capului, s-a înfuriat, l-a luat de piept pe recalcitrant, a început să-l izbească de pereții cabinei. Pavel Mihălțan a reclamat imediat cazul conducerii întreprinderii care — după cum ne informează tov. M. Dima, secretar al Comitetului orășenesc de partid Petrila — a găsit de cuviință să rezolve lucrurile printr-o simplă mustrare la adresa celui vinovat. Tratarea într-o asemenea manieră a abaterilor de la normele de comportare în societate și cu atît mai mult a abuzurilor săvîrșite sub pavăza funcției este echivalentă cu mușamalizarea lor. Acest lucru este contrar principiilor etice ale moralei orînduirii noastre socialiste, ale cărei legi pedepsesc cu asprime orice abatere de la normele de comportament susceptibilă de a leza demnitatea si interesele oricărui individ.
Dumitru T1RCOB
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(Urmare din pag. I) mai multor funcții care solicită în aceeași măsură, timp, efort, concentrare, perseverență, activitate practică, organizatorică. Viața a- rată cu elocvență că în asemenea cazuri o parte din funcțiile cumulate suferă, sînt îndeplinite superficial, ceea ce se repercutează în mod negativ asupra sectoarelor respective de activitate. La aceasta se adaugă faptul că sistemul cumulului de funcții remunerate reprezintă o serioasă barieră în calea afirmării noilor contingente de cadre de specialitate și administrative, un impediment în valorificarea deplină a potențialului nostru științific, cultural, a forțelor ridicate în anii regimului socialist.Desigur, se pot ivi și în viitor situații cînd unele persoane, după îndeplinirea integrală și în timpul legal stabilit, a obligațiilor de serviciu, vor presta, în orele libere, anumite munci cu caracter ocazional, provizoriu, utile societății. Pentru asemenea situații — reglementate prin hotărîri speciale ale Consiliului de Miniștri — și care în nici un caz nu pot fi remunerate prin salariu fix, se poate prevedea plata cu ora sau în acord, în funcție de cuantumul și rezultatele activității prestate. In general însă, Comitetul Executiv propune, după cum ați văzut, introducerea regulii ca fiecare persoană să fie retribuită pentru o singură funcție îndeplinită în activitatea de partid sau de stat, în orice domeniu al vieții sociale, lichidarea sistemului de retribuire a funcțiilor cumulate. Credem că aplicarea acestei prevederi va contribui atît la o mai justă echilibrare a veniturilor populației cît și la îmbunătățirea activității economico-sociale, la crearea unui climat mal bun de afirmare, nestingherită, a valorilor, în principalele posturi cu caracter administrativ sau de specialitate din țara noastră.Un alt anacronism al sistemului nostru de retribuție, care nu-și găsește nici o justificare rațională, este sistemul remunerării cu indemnizații fixe, pe viață, a titlurilor și distincțiilor științifice, didactice, artistice și sportive. Printre acestea se numără, de pildă, titlurile de doctor sau doctor docent; ele sînt obținute, evident, în urma unui efort de perfecționare științifică, ca urmare a dobîndirii unei calificări superioare. Acest nivel mai înalt de pregătire este firesc să se exprime într-o activitate mai fecundă și mai valoroasă, remunerată corespunzător principiului socialist al cantității și calității muncii. Este însă oare normal ca, indiferent de contribuția efectivă pe care o aduce la. activitatea domeniului respectiv, un om să primească din partea statului, a societății, numai în baza înscrisului care îi atestă titlul, o rentă viageră ? Acest lucru este valabil pentru toate persoanele care primesc indemnizații pe viață, în baza consacrării lor prin titluri o- norifice. Desigur, titlurile de academician, artist al poporului, profesor emerit, maestru emerit sau altele reprezintă expresia prețuirii pe care poporul o acordă unor oameni de artă și cultură care se disting prin capacitățile și talentul lor, care au adus o contribuție valoroasă la eforturile generale pentru dezvoltarea economiei și culturii, la înflorirea vieții spirituale a națiunii noastre. Recompensa materială ce li se cuvine din partea societății nu trebuie să se concretizeze însă în remunerarea automată a titlului, ci în plata activității de creație efective pe care o prestează, a rezultatelor muncii de cercetare științifică, a operelor literar-artistice făurite sau a activității de interpretare artistică.Sistemul remunerării pe viață a titlurilor nu este de natură să stimuleze efortul pentru perfecționarea științifică sau culturală neîntreruptă, pentru intensificarea activității de creație, pentru creșterea aportului fiecăruia la dezvoltarea societății socialiste. De aceea Comitetul Executiv a propus desființarea remunerării titlurilor și distincțiilor științifice, culturale, sportive și, paralel cu aceasta, perfecționarea sistemului de retribuire a oamenilor de știință, cultură și artă pe baza principiului socialist al cantității și calității muncii prestate. în cadrul acestui sistem va trebui să se asigure ca o serie de funcții științifice, didactice și administrative importante, din ierarhia vieții noastre sociale, să poată fi ocupate numai de persoane care dețin titluri de doctor sau doctor docent. Paralel, va trebui să se asigure remunerarea corespunzătoare, în funcție de valoarea lor, a operelor științifice create de a- cestea, a rezultatelor obținute în munca de cercetare. Vor trebui introduse. de asemenea, modalități pentru remunerarea diferențiată a muncii artistice, de creație și interpretare, în raport cu cantitatea și nivelul calitativ al acesteia, cu contribuția ei la ridicarea prestigiului instituțiilor artistice, la lărgirea numărului de cititori și spectatori. în ce privește oamenii de știință și cultură care datorită viratei nu mai pot da întreaga măsură a capacității lor, ei trebuie să se bucure de pensii care să reflecte răsplata societății pentru contribuția adusă în timpul activității la dezvoltarea culturii noastre socialiste.Atît chestiunea desființării cumulului de funcții remunerate cît și cea a lichidării indemnizațiilor pentru titluri și distincții vor fi supuse dezbaterii și aprobării ac

tualei sesiuni a Marii Adunări Naționale și avem încredințarea deplină că ele vor întruni adeziunea acestui înalt for. Ne întărește în această convingere și faptul că numeroși oameni de știință și cultură s-au pronunțat în mod public în acest sens, că în rîndul intelectualității noastre există un puternic curent de opinie pentru perfecționarea formelor de remunerare a activității cultural-științi- fice, pe baza principiilor echitabile ale societății noastre socialiste, care să permită o mai bună selecție a valorilor, o recompensare mai justă, mai diferențiată a talentului, a capacității și efortului, a rezultatelor muncii.în scopul lichidării disproporțiilor prea mari în sistemul veniturilor, Comitetul Executiv și guvernul au hotărît luarea unor măsuri de reducere a cîștigului din salariu al unor cadre cu munci de răspundere în organele și instituțiile de partid și de stat centrale și locale.Avînd în vedere că o serie de cetățeni obțin venituri pe alte căi decît salariul, va fi necesar ca statul să utilizeze mai eficient decît pînă acum și pîrghia impozitelor.Trebuie să spunem că și în a- cest domeniu se manifestă o serie de neajunsuri care diminuează rolul sistemului de taxe și impozite ca factor de echilibrare a veniturilor în societate, de realizare a unui raport rațional între cîștigu- rile diferitelor categorii de cetățeni, în acest scop va trebui aplicat mai consecvent și deplin principiul pro- gresivității impozitelor, menit să împiedice constituirea unor venituri excesive. Totodată, este necesar ca sistemul de impozite să fie astfel stabilit încît pentru surse de venituri similare să se plătească impozite similare, eliminîndu-se situațiile anormale existente în prezent, cînd pentru aceeași sursă de venit, diferite categorii de populație plătesc impozite diferite. Sistemul de impozite și taxe plătite de populație poate și trebuie să devină un instrument mai activ în promovarea principiilor echității sociale în sfera veniturilor.Aplicarea măsurilor amintite în vederea înfăptuirii mai ferme a principiilor socialiste de retribuire, perfecționarea sistemului de salarizare, introducerea impozitului progresiv pe venituri sînt de natură să favorizeze pe oamenii muncii cu venituri mai reduse — ridicarea nivelului lor de viață fiind permanent în atenția partidului și guvernului.O altă problemă care face obiectul preocupării conducerii partidului și statului este raționalizarea cheltuielilor valutare necomerciale, reducerea lor la strictul necesar.Analiza cheltuielilor efectuate în străinătate pentru activități necomerciale arată că în acest domeniu există posibilități de economisire a disponibilităților valutare ale statului, luîndu-se măsuri în această direcție. De asemenea, Comitetul Executiv a luat hotărîri pentru o mai bună organizare și o mai judicioasă apreciere a oportunității și necesității unor deplasări în străinătate, pentru reducerea numărului membrilor delegațiilor și revizuirea cuantumului diurnelor ce se plătesc acestora cu ocazia deplasărilor peste graniță. Este de datoria tuturor ministerelor și organelor centrale să se preocupe în continuare de economisirea rezervelor valutare ale țării, să vegheze ca activitatea noastră în exterior să se realizeze, la un niveil calitativ ridicat, cu cheltuieli cît mai mici.Una din problemele sociale care fac, de asemenea, obiectul preocupărilor partidului și statului este aceea a disproporțiilor în venituri, provenite din activități ilicite, din practicarea speculei de către o serie de indivizi și, mai ales, din infracțiunile comise în dauna avutului obștesc. Există oameni ce provoacă indignarea îndreptățită a cetățenilor prin aceea că cheltuiesc incomparabil mai mult decît pot cîștiga prin muncă cinstită, decît le oferă funcția pe care o ocupă în ierarhia societății. Fără îndoială că veniturile suplimentare pe care le obțin aceștia sînt însușite prin încălcarea normelor ce caracterizează relațiile sociale în orîn- duirea noastră, prin lezarea principiilor eticii socialiste și a intereselor generale ale poporului.Pentru lichidarea unor asemenea surse de îmbogățire necinstită, și mai ales a furtului și delapidărilor din averea statului, pentru împiedicarea oricărui fel de înavuțire în afara muncii prestate în folosul societății sînt necesare întărirea și perfecționarea activității organelor noastre de justiție și de miliție, precum și sporirea rolului opiniei publice în viața socială, creșterea vigilenței și combativității oamenilor muncii, dezvoltarea diferitelor forme de control obștesc. Una din cele mai importante îndatoriri ale partidului și statului, ale fiecărui cetățean este a- părarea avutului obștesc, păstrarea integrității patrimoniului nostru socialist — singura bază a bunăstării materiale, a progresului și civilizației națiunii noastre socialiste, In același timp, statul are o- bligația de a apăra pe cetățeni împotriva speculei, furtului, de a a- păra și garanta proprietatea personală realizată prin muncă.Paralel cu activitatea de preîn- tîmpinare, descoperire și sancționare a infractorilor din avutul statului, a celor care trăiesc de pe. urma speculei și a altor activități ilicite, Comitetul Executiv propune 

promulgarea de către Marea Adunare Națională a unei legi în baza căreia să se poată exercita controlul provenienței averilor dubioase. Potrivit acestei legi, persoanele care sfidează prin modul lor de viață masa cetățenilor ce trăiesc din muncă cinstită vor putea face obiectul unui control al societății în vederea justificării veniturilor de care dispun. Cei ce nu vor putea justifica proveniența sumelor pe care le cheltuiesc vor trebui să plătească statului un impozit re- prezentînd 80 la sută din aceste sume, iar cel care se dovedește că au frustrat statul vor fi deferiți justiției. Noi considerăm că aceasta este o măsură echitabilă, corespunzătoare spiritului de dreptate al societății socialiste, menită să stăvilească tendințele de încălcare a normelor noastre sociale, să combată goana după o viață ușoară, fără muncă, să evite apariția disproporțiilor nejustificate în nivelul de trai al populației.Iată, tovarăși, un șir de măsuri de ordin social pe care le preconizează Comitetul Executiv în cadrul preocupării permanente a partidului nostru pentru perfecționarea societății socialiste, a relațiilor dintre oameni, pentru aplicarea în viață a principiilor de dreptate și echitate socială proprii orînduirii noastre socialiste.Procesul complex al desăvîrșirii construcției socialismului, al creării condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism, presupune nu numai dezvoltarea ascendentă a bazei tehnieo-materiale a societății, ci și lichidarea unor forme de organizare socială nerațională, îndepărtarea fermă a tarelor moștenite din trecut, continua purificare morală a vieții sociale, asigurarea unei remunerări juste care să stimuleze și să recompenseze efortul consacrat propășirii patriei. Prin modul în care edificăm noua orînduire în țara noastră, prin priceperea și consecvența cu care știm să dezvoltăm democrația socialistă — care oferă poporului posibilitatea participării la guvernarea țării, la elaborarea și înfăptuirea politicii ei interne și externe — prin fermitatea cu care promovăm și aplicăm nobilele idei ale umanismului socialist, ale dreptății și echității sociale, noi demonstrăm în practică superioritatea societății eliberate de exploatare. Prin tot ceea ce facem urmărim să asigurăm condiții pentru promovarea a tot ce este mai valoros în societatea noastră, pentru afirmarea nestingherită a tuturor capacităților umane, pentru punerea pe primul plan, ca suprem criteriu de apreciere a omului, a muncii și creației entuziaste închinate societății, patriei.Un rol important în desfășurarea acestui vast și complex proces de perfecționare socială revine organelor și organizațiilor de partid și de stat, centrale și locale, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din patria noastră. Ei trebuie să vegheze cu strășnicie la traducerea în viață a politicii partidului și statului, la aplicarea neabătută a legilor țării, la generalizarea în sînul societății a concepției de viață comunistă. Numai astfel vom asigura perfecționarea continuă a noilor relații de producție, vom putea realiza cu adevărat idealul măreț de a face din orînduirea noastră, cea mai dreaptă, mai nobilă și mai u- mană societate din rite a cunoscut vreodată istoria. Socialismul trebuie să evolueze continuu, bazîn- du-se pe viziunea avansată a clasicilor marxism-leninismului, a gîn- ditorilor umaniști ai trecutului, a- daptîndu-se condițiilor contemporane ; el trebuie să se afirme ca orînduirea celei mai largi democrații, a celui mai profund umanism social, a unor relații de înaltă etică între membrii societății, în stare să asigure posibilități nelimitate pentru înflorirea deplină și multilaterală a personalității umane, pentru crearea omului societății comuniste.
Stimați tovarăși,La ordinea de zi a plenarei noastre se înscriu și unele probleme actuale ale activității economice, u- nele măsuri legate de înlăturarea efectelor secetei, de asigurarea îndeplinirii în bune condiții a prevederilor planului și realizarea venitului național prevăzut.După cum se știe, în primăvara acestui an, unele zone agricole ale țării — Cîmpia Dunării, Oltenia, Dobrogea și sudul Moldovei — au fost bîntuite de seceta care s-a prelungit timp îndelungat și care în parte mai dăinuie și astăzi. Pe baza indicațiilor conducerii partidului și guvernului au fost luate măsuri de combatere a consecințelor secetei, măsuri care au dat rezultate deosebit de pozitive. Totodată, după cum ați luat cunoștință, s-a întocmit un plan special, prevăzînd acțiuni și măsuri suplimentare în vederea înlăturării urmărilor economice pe care le creează reducerea producției agricole.Doresc să remarc în fața plenarei că țărănimea, mecanizatorii, inginerii și tehnicienii, organele și organizațiile de partid și de stat, răspunzînd chemării Comitetului Central și guvernului, au desfășurat o muncă neobosită, pătrunsă de înalt patriotism, au asigurat efectuarea unui important volum de lucrări agricole pentru preîntîmpi- narea și înlăturarea efectelor determinate de secetă. Ca urmare a măsurilor luate, a muncii intense depuse, precum și a îmbunătățirii, în ultima perioadă, a situației umidității în cea mai mare parte a țării, 

starea de vegetație a culturilor s-a ameliorat, ^vem gsigurată produez tia agricolă ..necesaxaZrebrovizionării normale a populației cu .pro- ‘diise agroalimentqp» pre.CU.rrL și B industriei cu materii prime reeșe cole.. Aceasta dovedește superiori- *Tăteâ agriculturii noastre socialiste, capacitatea ei de a face față unor situații grele, rolul deosebit pe care îl are întărirea bazei tehnico-mate- riale a agriculturii, căreia partidul și statul nostru îi acordă o atenție deosebită.Amintindu-ne ce consecințe a avut asupra agriculturii noastre seceta din perioada 1946—1947, ne dăm seama care ar fi fost situația astăzi, dacă nu am fi avut agricultura cooperativizată, dacă nu am fi asigurat mecanizarea muncilor agricole, dacă nu am fi dispus de o cantitate mai mare de îngrășăminte. Totodată, aceasta demonstrează o dată mai mult cît de greșit a fost că nu s-â realizat planul de irigații și de producere a îngrășămintelor prevăzut în cincinalul trecut. Dacă am fi avut acum un milion de hectare de teren irigat, dacă am fi avut îngrășămintele prevăzute să fie produse în 1965, situația ar fi fost incomparabil mai bună, am putea spune chiar că nici nu am fi resimțit efectele secetei.Doresc, tovarăși, să apreciez în fața plenarei efortul depus de clasa muncitoare, de toți lucrătorii din industrie pentru realizarea utilajelor necesare agriculturii, precum și activitatea rodnică desfășurată de oamenii muncii din industrie pentru compensarea, prin rezultatele superioare obținute în creșterea producției industriale, a efectelor economice ale secetei. Sîntem la jumătatea anului; mai avem o perioadă lungă în care, prin măsurile prezentate în fața plenarei, putem înlătura consecințele negative create de reducerea producției agricole. O deosebită atenție trebuie acordată valorificării tuturor rezervelor existente în agricultură. Este necesar să se asigure exploatarea, la întreaga capacitate, a tuturor sistemelor de irigație în funcțiune, iar acțiunea de masă pentru întreținerea culturilor să fie continuată în toate județele țării.Mai mult ca oricînd, în acest an, organele și organizațiile de partid, organele agricole, toți lucrătorii din agricultură au îndatorirea de a pregăti și desfășura în mod exemplar recoltarea, transportul și depozitarea cerealelor într-un termen scurt și fără pierderi. A- ceeași grijă trebuie să fie acordată strîngerii, păstrării și gospodăririi chibzuite a furajelor în toate unitățile, pentru a asigura hrana animalelor. O deosebită importanță are adoptarea măsurilor necesare pentru ca, în toate județele, șepte- lul să fie menținut și sporit, potrivit prevederilor de dezvoltare a zootehniei.O preocupare neslăbită a organelor de partid și de stat, a tuturor unităților agricole trebuie să o constituie realizarea fondului de stat de produse agricole, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte.Pentru realizarea unei cît mai mari producții agricole în acest an. este n'ecesar să însămînțăm, în culturi duble, cu porumb și furaje, circa un milion de hectare, precum și o suprafață suplimentară de 25—30 mii ha cu legume în. culturi duble și succesive, iar în toamnă o suprafață cît mai mare de culturi protejate în solarii. A- ceste sarcini trebuie privite cu tot simțul de răspundere de fiecare cooperativă agricolă de producție și fermă de stat, de fiecare cooperator și lucrător din agricultură. în acest sens este necesar ca fiecare întreprindere agricolă de stat, fiecare cooperativă să-și întocmească un plan de însămînțărl suplimentare. Trebuie, de asemenea, ca și pe suprafețele țăranilor cu gospodării individuale să se facă însămînțări suplimentare pentru creșterea producției de legume și pentru asigurarea furajelor necesare creșterii animalelor.Lucrătorii din întreprinderile a- gricole de stat, din fermele agricole sînt chemați să facă totul pentru a smulge pămîntului maximum de roade, pentru a spori rapid producția de păsări și animale în vederea satisfacerii cerințelor de aprovizionare cu produse agroalimentare. De asemenea, în fața țăranilor cooperatori stă sarcina de a-și valorifica întreaga e- nergie și pricepere pentru folosirea tuturor posibilităților de creștere a producției vegetale și animale, de sporire a contribuției la fondul central. O datorie de onoare revine în aceste împrejurări specialiștilor din agricultură, mecanizatorilor ; ei trebuie să fie în fruntea acțiunii patriotice de combatere a efectelor secetei, să militeze activ pentru e- fectuarea tuturor muncilor agricole pe baza regulilor științei agrotehnice.Trebuie să menționez că în a- provizionarea populației cu legume se manifestă unele deficiențe — și acestea nu atît ca rezultat al secetei, pentru că prin măsurile luate cea mai mare parte a suprafețelor cultivate cu legume a fost irigată, ci datorită nerespectării contractelor de către unele cooperative, deficiențelor în activitatea organelor de contractare și achiziție, faptului că nu s-a aplicat așa cum trebuie hotărîrea Comitetului Executiv privind stabilirea prețurilor plafon la produsele agricole. Din aceste cauze, cu toate că există o cantitate mulțumitoare de produse agricole, pe piață se mențin prețuri mari, atît la producătorii particulari cît și la organizațiile de stat. 

Comitetele județene, primii secretari care sînt și președinții consiliilor populare județene, primarii o- rașelor trebuie să acorde cea mai mare atenție aprovizionării populației, precum și nivelului prețurilor produselor agricole desfăcute la piață de organizațiile de stat și de producători.Avem toate posibilitățile ca prin munca întregii noastre țărănimi, a tuturor lucrătorilor din agricultură, să facem ca efectele secetei din primăvara acestui an să fie cît mai puțin resimțite în economia națională, să asigurăm creșterea producției agricole, satisfacerea cerințelor societății și ridicarea veniturilor țărănimii.Situația dificilă creată anul acesta în agricultura țării noastre, ca urmare a secetei, a scos încă o dată în relief importanța deosebită pe care o are crearea unui amplu sistem de irigare. Aceasta a demonstrat încă o dată însemnătatea muncii pentru îndeplinirea planurilor de irigații elaborate de partid și de stat în cadrul actualului cincinal, precum și necesitatea suplimentării sarcinilor prevăzute, astfel încît pînă în 1970 suprafața totală irigată să fie depășită.In momentul de față realizarea acestor prevederi este una din îndatoririle fundamentale ce stau în fața noastră în domeniul agriculturii. Paralel cu aceasta ne preocupăm de elaborarea unui program de irigații pe o perioadă mai lungă. Comitetul Executiv a hotărît să se elaboreze un program de irigații pînă în 1975, care să prevadă realizarea unei suprafețe Irigate de circa 3 milioane de hectare. Este necesar, tovarăși, să luăm încă de pe acum măsuri pentru pregătirea proiectelor și planurilor de irigații, pentru asigurarea utilajelor, să începem neîntîrziat o serie de lucrări care să ne permită să înfăptuim cu orice preț această sarcină. Numai astfel vom avea siguranța că în orice condiții de climă vom putea obține producția agricolă necesară aprovizionării populației, satisfacerii nevoilor economiei.Dezvoltarea mai departe a e- conomiei, a societății în general, depinde în mare măsură de crearea condițiilor ca agricultura să ofere producții permanente, stabile. Intrucît problema irigațiilor este o sarcină națională de cea mai mare importanță, trebuie să facem apel la toți cetățenii patriei pentru a-și aduce contribuția la această vastă activitate de interes social.Poporul nostru a realizat multe lucruri minunate, în efortul pentru refacerea și dezvoltarea economiei, după eliberare, prin muncă voluntară. Și acum vom putea realiza irigarea acestei mari suprafețe pe care ne-o propunem și pe care o cere dezvoltarea economiei noastre, dacă vom mobiliza țărănimea, tineretul nostru entuziast, clasa muncitoare, întregul popor ca, în orele libere, să-și aducă aportul patriotic de muncă la lucrările pe care le presupune această operă națională. E o necesitate imperioasă dictată de însăși evoluția societății noastre socialiste. Va trebui să mobilizăm în această acțiune și forțele noastre armate, care, făcînd și instrucție, dar și muncind, contribuie la întărirea forței noastre economice și. dacă vreți, a însăși capacității de apărare a țării. Făcînd această mobilizare, înfăptuind acest program, creăm premisele ca agricultura noastră să asigure poporului, economiei o producție stabilă în orice condiții.In același timp, tovarăși, pentru ca efectele unei eventuale diminuări a veniturilor în agricultură să nu aibă repercusiuni negative asupra întregii economii, este necesar să luăm măsuri energice pentru mobilizarea mai accentuată a resurselor din celelalte ramuri și, în primul rînd, din industrie, în scopul creșterii suplimentare a producției și realizării venitului național planificat. După cum ați văzut, analizele efectuate pînă în prezent de ministerele economice au identificat posibilitatea obținerii unui plus de producție în acest an în valoare de peste 4 miliarde lei. Este necesar să intensificăm eforturile pentru a depăși sarcinile de producție atît în ramurile care produc pentru satisfacerea consumului intern, cît și în cele oare lucrează pentru nevoile exportului, bineînțeles la produsele care au desfacerea asigurată. Să nu producem sub nici un motiv pentru a mări stocurile.Rezultatele bune obținute pînă în prezent în creșterea producției industriale, precum și perspectivele de depășire a planului în toate ramurile economiei naționale Învederează rezervele mari de care dispune industria noastră socialistă, posibilitățile largi pe care le oferă pentru sporirea cantității de bunuri materiale, pentru creșterea produsului social și a venitului național.în aceasta se exprimă cu putere rolul conducător pe care industria îl joacă în cadrul întregii economii naționale, aceasta confirmă justețea politicii de industrializare. a eforturilor depuse de partid și de stat în vederea dezvoltării tuturor ramurilor industriei la nivelul tehnicii moderne, a perfecționării muncii de conducere și planificare a economiei. Faptele ne întăresc convingerea că orientarea spre ridicarea continuă a nivelului industriei noastre reprezintă calea asigurării progresului multilateral al țării, a creșterii venitului național și a ridicării nivelului de viață al tuturor celor ce muncesc.în scopul îmbunătățirii balanței de plăți externe, se impun o serie de măsuri pentru creșterea 

producției destinate majorării exportului, precum și reducerea importului. pentru înlocuirea unor produse prevăzute să fie importate cu produse create în interior. Depunînd eforturi pentru a asigura înlocuirea unor produse a- groalimentare pe care nu le vom mai putea exporta în cantitățile prevăzute cu produse industriale în valoare similară, vom asigura ca efectele secetei din acest an să nu producă perturbați! asupra e- conomiei în ansamblu, asupra balanței de plăți, asupra îndeplinirii prevederilor fundamentale ale planului de dezvoltare. Trebuie să facem totul pentru a nu renunța la realizarea programului de dezvoltare a industriei, inclusiv la importul de utilaje, îndeosebi la cele complexe, pentru că orice renunțare sau amînare a îndeplinirii unor sarcini prevăzute în planul acestui an ar avea repercusiuni asupra întregului cincinal.într-o serie de unități economice există mari resurse de creștere a producției prin folosirea intensivă a capacităților de producție și utilizarea judicioasă a materiilor prime, materialelor și a forței de muncă, prin reducerea consumurilor specifice și, îndeosebi, a consumurilor de metal, lemn, combustibil, materiale de construcții și altele. Trebuie luate măsuri energice pentru utilizarea la maximum a tuturor mijloacelor fixe, pentru reducerea stocurilor de materii prime, creșterea vitezei de rotație a fondurilor, mobilizînd în circuitul economic valorile materiale de care dispun întreprinderile.
O sarcină de seamă a activității noastre economice este continuarea eforturilor pentru ridicarea gradului de rentabilitate în toate sectoarele și ramurile. In economia națională se mențin încă 232 întreprinderi care își încheie activitatea cu pierderi, iar la peste 1 100 produse nu se recuperează cheltuielile de producție. După încheierea primului semestru, toate ministerele și întreprinderile, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, trebuie să analizeze în colegii, în comitetele de direcție, rezultatele obținute pe linia rentabilizării activității economice și să elaboreze măsuri concrete pentru creșterea eficienței economice a fiecărei întreprinderi și fiecărui produs, pentru reducerea cheltuielilor de producție și creșterea productivității muncii. Tre^ _buie să asigurăm îndeplinirea ■■.sarcihii~~sfabilite de Comitetul Central ca pînă la sfîrșitul anului să** ILlichidăm pierderile planificate. — x^această stare de lucruri economică anormali ~ ~După ciîm cunoașteți, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, concepută în contextul preocupărilor generale ale partidului pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale, a avut un puternic efect mobilizator asupra oamenilor muncii, a cadrelor de conducere și specialiștilor; ea a stimulat inițiativa acestora în descoperirea și fructificarea rezervelor existente în întreprinderi. Unele ministere au 

ibnvPIl4 ocuparea pentru organizarea ra- ~ țională a producției și a muncii în întreprinderi, in" secții, la~~IocȚil de muncă, q serie din studiile~și. ~ masurile stabilite anul trecut nelfiind -Plisc în~~âSTleare: Urganizâ- rea pe baze moderne a producției și a muncii trebuie să constituieun proces neîntrerupt, de căutare permanentă a celor mai potrivite soluții tehnioo-economice pentru ridicarea eficienței fiecărei întreprinderi.Realizarea integrală și cu înaltă eficiență a investițiilor rămîne în continuare o problemă esențială, o condiție hotărîtoare a dinamismului economiei noastre. Analiza îndeplinirii planului de investiții pe acest an evidențiază — comparativ cu anii trecuți — o serie de rezultate pozitive. Cu toate acestea, în realizarea planului de investiții persistă neajunsuri . serioase.Avînd în vedere ponderea însemnată a noilor objective în realizarea planului cincinal, ministerele, întreprinderile, organizațiile de construcții-montaj au datoria ca, pe baza analizei stadiului fiecărui obiectiv, a fiecărui șantier, să ia măsuri hotărîte pentru a recupera în cel mai scurt timp rămînerile în urmă, pentru a asigura intrarea în funcțiune, la parametrii proiectați, a tuturor capacităților prevăzute în plan.Una din lipsurile care se mențin în domeniul investițiilor o constituie practicarea unor soluții constructive prea scumpe, supradimensionarea suprafețelor construite. Trebuie combătută și lichidată mania gigantismului la realizarea unor construcții industriale, a- grlcole și social-culturale, dispersarea clădirilor pe terenuri întinse, asigurîndu-se elaborarea unor proiecte și soluții constructive cît mai economicoase.Mă voi referi la un exemplu care nu e poate cel mai elocvent, dar arată ce se poate face în această direcție. în ultima vreme la construcția unor complexe pentru în- grășarea porcilor s-a obținut o reducere de 4 ori a suprafeței pentru aceeași capacitate, ba chiar pentru capacități mai mari. Din discuțiile avute recent cu specialiștii și cu tovarășii care lucrează în agricultură, s-au găsit posibilități de a continua reducerea costului investițiilor și creșterea capacității de îngrășare în astfel de complexe După unele calcule, în spațiile construite sau în curs de construire 

vom putea îngrășa tn plus pesta 400 000 de porci, cu economii do cîteva sute de milioane lei.Trebuie să șpunem că, deși am votat de curînd o lege pentru protecția pămîntului agricol, unii tovarăși nu-și pun întrebarea de unde luăm pămîntul atunci cînd propun extinderea pe suprafețe mari a noilor construcții. Tendința spre gigantism impune și risipă de pămînt și cheltuieli de investiții inutile, iar cîteodată, datorită distanțelor prea mari între diferitele elemente constitutive ale unei întreprinderi economice, îngreunează chiar buna desfășurare a activității.O problemă deosebit de importantă care stă în centrul atenției conducerii de partid și de stat este satisfacerea în continuare a nevoilor de locuințe ale întregii populații. Rezolvarea în condiții tot mai bune a acestei însemnate probleme sociale impune creșterea ritmului construcției de locuințe, asigurarea într-un termen mal scurt a unui volum sporit de spațiu locativ. In acest scop, la Comitetul Executiv s-a stabilit elaborarea unui plan de măsuri pentru construirea mai multor tipuri de locuințe. Este necesar să se elaboreze proiecte și pentru locuințe ieftine, care să fie realizate mai rapid și cu cheltuieli mai mici, ceea ce va da posibilitatea să satisfacem într-o mai mare măsură cerințele populației și să asigurăm condiții ca oamenii muncii să găsească 1 locuințe cu chirii mai mici. Pretutindeni în lume se construiesc tipuri diferite de locuințe, între care unele cu spațiu și confort mai redus. Construcțiile mai ieftine pot asigura condiții bune de locuit și, în același timp, ne pot permite să rezolvăm într-o perioadă mai scurtă problema locuințelor — problemă socială deosebit de importantă. Sperăm ca în scurt timp să avem proiecte de locuințe care să coste înce- pînd de la 20 de mii de lei apartamentul pînă la circa 50 de mii, prevăzînd și tipuri de circa 30 de mii de lei, și de circa 40 de miî de lei, corespunzător cerințelor oamenilor cu venituri diferite. Este necesar ca încă din anul viitor să putem trece la realizarea acestui program, în așa fel ca să putem construi în loc de 60 000 apartamente, cît e prevăzut în plan, peste 120 000.Avem de îndeplinit, tovarăși, sarcini de mare răspundere în vederea asigurării ritmului înalt de creștere a economiei stabilit de Congresul al IX-lea, realizării o- biectivelor prevăzute în domeniul ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii. Acum, la mijlocul anului, putem aprecia că mersul îndeplinirii planului se desfășoară în condiții bune, avem toate posibilitățile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de dezvoltare a economiei pe anul 1968.Organele și organizațiile de partid, organizațiile sindicale și de tineret trebuie să desfășoare o largă muncă politică și organizatorică pentru mobilizarea maselor de oameni ai muncii din industrie și agricultură, din celelalte sectoare, la activitatea consacrată îndeplinirii și depășirii planului.Sîntem convinși că muncitorii, țăranii, intelectualii, oamenii muncii din toate domeniile de activitate vor înțelege în mod just problemele care se pun în fața economiei noastre în acest an, vor primi așa cum se cuvine apelul partidului și guvernului de a face tot ce depinde de ei pentru contracararea efectelor secetei nu numai în sfera producției agricole, ci pe ansamblul economiei naționale, pentru asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor economice pe acest an, pentru înfăptuirea mărețului program de dezvoltare multilaterală a patriei, elaborat de Congresul al IX-lea.Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central a dezbătut proiectul noului Cod Penal care va fi supus aprobării Marii Adunări Naționale. Acest important document al noii noastre vieți sociale va avea, fără îndoială. o influență deosebit de favorabilă asupra întăririi legalității, asigurînd respectarea intereselor vitale ale societății, precum și a drepturilor și libertăților garantate de Constituție fiecărui cetățean. A- plicarea noului Cod Penal va contribui la promovarea puternică în întreaga viață socială a normelor socialiste, la perfecționarea raporturilor dintre oameni, la afirmarea tot mai consecventă a concepției de viață a clasei muncitoare, a partidului comunist, la dezvoltarea democrației noastre socialiste.întregul complex de măsuri preconizat de Comitetul Executiv și supus dezbaterii plenarei Comitetului Central demonstrează consecvența cu care conducerea partidului înfăptuiește hotărîrile Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, asigură mersul înainta al societății noastre. Acesta reprezintă o expresie elocventă a creșterii continue a rolului conducător al partidului nostru în societate, a îndeplinirii înaltelor îndatoriri ce-i revin față de clasa muncitoare, de popor, față de destinele patriei noastre socialiste.Fără îndoială că toți oamenii muncii — oare văd în partidul nostru conducătorul lor încercat, exponentul fidel al intereselor lor vitale — nu-și vor precupeți energia și puterea de muncă pentru realizarea noilor sarcini ce ne stau în față, vor înfăptui neabătut politica marxist-leninistă, verificată de viață, a Partidului Comunist Român. t
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• ;

10;

16 ; 18,16 ; 20,30, FLACĂRA

© Cider*» izaptriulal roma» — 
film pentru ecran panoramic : PA
TRIA - 9 ; 12,45 ; 16,3» ; 20.
• Domnișoarele din Rochefort s 
REPUBLICA - » { 11,30 ; 13,45 ;
16,15 ; 18,45 Î 11,15, GRADINA BOI- 
NA - 20.30.

t ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
9 i 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA - 8 ; 10 ; 12,15 î

Zilele filmului de animație : UNION — 18.
El Dorado : CIULEȘTI - 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
Eddie Chapman, agent secret : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
; 17,45 ; 20.
Sînt și eu numai o femele : DACIA — 8,45—16,45 în continuare ; 18,45 ; 21. 
Bomba de la ora 10,10 i BUZEȘTI — 15,30 ; 18: la grădină — 20,30. 
Răzbunarea haiducilor : CRlNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30, UNIREA — 15,30 ; 
; la grădină - 20,30. DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
Freddy, lovește tu întîl : BUCEGI - 8 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la 

20,30, TOMIS — 9—15,45 In continuare; 18,15; Ia grădină —

• Un dolar găurit i LUCEAFĂRUL -
GLORIA
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
0 Prin Kurdlstanul «ălbatle l BUCUREȘTI -
19 ; 21,15.
O Inimă nebună.., nebună de legat ! CAPITOL — 10; 12,30-; 15 
STADIONUL DINAMO - 20,30, GRIVIȚA - 9 1................ “ '
20.30, FLAMURA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21. 
GRADINA CAPITOL - 20,30.
© Spre culmi : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30.
© Vicontele plătește polița : CIRCUL DE STAT — 0,30 ; 12,30 ; 17 ; 20.
© Nebunul din laboratorul nr. 4 ; FESTIVAL — 9 ; 11,15 J 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină - 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII - 20,30, FEROVIAR
- 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, EXCELSIOR - 8,45 ; 11 ; 13,15 î 15,30 : 
18 ; 20,15, MODERN 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 18,45 ; 21,15.
© Obsesia : VICTORIA - 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARTA -
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 Ia grădină - 20,30, COTROCENI — 15,30 ; 18 
© Sfîrșitul agentului W4C i LUMINA — 8,45—16,30 în continuare ; 
20,45.
© Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
© Ea va rîde : DOINA — 11,30 ; 13,45;
15.30 ; 18 : 20,30.
© O sută unu dalmațienl : TIMPURI NOI — 9—21 tn continuare.
© Căutați Idolul : UNION - 14 ; 16 ; 20, GRADINA PROGRESUL-PAHC —
20.30.© - -

1» ; 12,11; 14,30 ; 16,45 :
-- ----- '1; 17,30 ; 20
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 :

Cultura și discern amin tul
I

filozofic
al regizorului de film

Unitatea funcțională tn care se plămădește soarta unei cercetări, în care se manifestă potențialul de creație al cercetătorului, este astăzi— cînd figura savantului solitar a- partine trecutului — colectivul de cercetare. In orice institut științific, dezvoltare^ cercetării poate fi favorizată sau inhibată în funcție de eficienta reală a colectivelor de cercetare, de spiritul de colaborare din interiorul lor. Se impune constatarea că pe lingă succesele care au contribuit la fundamentarea prestigiului științei noastre, mal apar fenomene care Imprimă colectivelor o existentă statică, lnvolutivă, împiedicîndu-le să se afirme ca focare dinamice ale energiei creatoare. Dezvăluirea acestor fenomene este astăzi cu atît mai necesară, eu cit recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri permite să se întrevadă un aflux spre cercetare de cadre tinere, provenite direct din în- vățămîntul superior.Aceste cadre, selecționate dintre absolvenții care, încă în facultăți și institute, au dovedit vocație pentru cercetare, vor contribui la echilibrarea, sub raportul vîrstei, a multor colective. Conjugarea elanului tineretului cu experiența cadrelor mai în vîrstă îșl află de cele mai multe ori concretizarea în rezultate valoroase pșntru știință.în Istoria științei românești nu sînt rare figurile — șefi de școli științifice, de colective de cercetare— eare au știut să asigure în sînul colectivelor lor, sub aspect Intelectual, etic șl afectiv, un climat de creație ce favoriza creșterea cercetătorilor tineri. Merită să fie evocat exempkil regretatului academician S. Stoilov. despre care președintele Academiei spunea : „...cea mai mare răsplată a muncii sale o constituie splendidul buchet de tineri matematicieni pe care i-a crescut și i-a format și cărora le-a dăruit o dată cu învățăturile sale și o parte din inima sa".în profund contrast cu această atitudine sînt anumite practici care Impietează asupra activității colectivelor de cercetare. Se știe, de pildă, că rezultatele muncii științifice în institutele Academiei, îndeosebi în domeniul cercetării fundamentale, își găsesc un prim ecou prin publicarea 
lucrărilor în reviste sau în cărți de 
specialitate. O analiză efectuată asupra Cîtorva publicații de acest gen (energetică, mecanică aplicată, chimie, medicină etc.) a sco3 la iveală un fapt la prima vedere inexplicabil. în anii 1960—1967. peste 80 la sută din materialele apărute aveau drept semnatari sau prim-semnatari pe șefii unor mari unități de cercetare (conducători de institute, centre, secții sau sectoare), deși ca pondere numerică ei nu reprezentau decît 25 la sută din efectivul lucrătorilor științifici.Desigur, la nivelul actual al cercetării, în condițiile specializării foarte profilate, ale interferării în domenii de graniță a mai multor ramuri ale științei, se impun eforturi reunite. Dar, pe lingă situațiile obiective, în care participarea la lucrări a șefilor de unități este reală și eficientă, mai există și cazuri în care, sub semnătura șefului, sînt utilizate, fără a li se cita măcar proveniența, datele obținute de cercetătorii din colectiv. Evident, asemenea procedee care lezează etica muncii științifice inhibă activitatea de cercetare, cre- înd sau întreținînd un spirit nestimulativ. Orice cercetător, pe măsura formării sale științifice, a dobîndirii unor rezultate originale, are dreptul să-și publice lucrările sub , proprie semnătură și să i se recunoască a- portul la lucrările altora. De aceasta trebuie să țină seama — după părerea mea — atît șefii de colective, cît și cel care fac primii pași în cercetare.Pe de altă parte, privit doar după statul de funcțiuni, orice colectiv pare a fi omogen. în realitate, se manifestă încă — și este normal și inevitabil să fie așa — diferențe de profil și nivel de pregătire, de înclinații. aptitudini și interes. Dacă a- ceste particularități nu se însumează favorabil, ele generează neînțelegeri, ciocniri de pasiuni care se accentuează dacă există disensiuni în sînul colectivelor de conducere, ducînd la formarea de tabere și dău- nînd muncii științifice. Ne putem lesne imagina ce impresie creează a- ceastă situație asupra tinerelor cadre și în ce sens îi influențează.într-adevăr. atmosfera care îl învăluie pe tînărul cercetător de la primii lui pași în Institut poate a- vea o influentă hotărîtoare asupra întregii sale evoluții. El poate în- tîlni în colectiv atît oameni care se dăruie vocației lor. cît și oameni care nu văd în cercetare decît o o- cupație ca oricare alta — și niciodată nu se poate anticipa pe care făgaș va fi șî el atras. Recenta hotărîre care reintroduce practica, neglijată multă vreme, a atestării cercetătorilor, după efectuarea stagiului, va contribui, desigur, la descongestionarea institutelor și la împuținarea numărului celor care înțeleg munca științifică doar ca o „obligație de serviciu". De fapt, această mentalitate a fost sprijinită în unele Institute prin dispozițiile care impuneau ca orice activitate de după o- rele oficiale de program să fie anunțată cu zile înainte, justificată, aprobată etc., trasîndu-se muncii de cercetare tipare destul de schematic sau rigid conturate, — ca în birouri și uzine — deși specificul este aici cu desăvîrșire altul. Este, de asemenea, surprinzător faptul că unele cadre care se dovedesc lipsite de vocație și devin balast în institutele respective reușesc să se perpetueze în. cercetare. în loc să-și desfășoare activitatea în producție.Trebuie avertizat și împotriva fenomenului periculos al fluctuației cadrelor, observat în ultimii ani mai ales la institutele de energetică, de mecanica fluidelor, de fizică etc. Fenomenul este subliniat uneori și de plecarea din Institut a unor ca

dre trimise. In prealabil, In străinătate pentru specializare și cărora, la noul loc de muncă, li s-a încredințat un domeniu cu totul diferit. Pierderea de capital științific investit devine mai apreciabilă cînd cercetătorul părăsește colectivul în preajma obținerii unor rezultate, lucrurile trebuind să fie atunci luate de la început. Colectivele devin anități de cercetare puternice numai cînd cadrele se rodează în activitatea comună, se completează reciproc și prezintă continuitate In activitatea științifică.Primit tn colectiv, tînărul cercetător va cunoaște stările sufletești specifice procesului de creație — neliniște și bucurie, dezamăgire și încredere renăscîndă în forțele proprii. Este obligația conducătorului colectivului de a contribui la dezvăluirea posibilităților tînărulul. Ia valorificarea lor, venindu-i tn ajutor cu bunăvoință și tact ori de cîte ori observă că se lovește de dificultăți, ușurîndu-i Integrarea în colectiv; după cum îngăduința exagerată a conducătorului poate determina o scădere a elanului, deprinderea cu activități pur formale. Pe de altă parte, sînt și cazuri cînd conducătorul, deși figură de reală valoare științifică, se concentrează doar asupra lucrărilor sale proprii, scăpînd colectivul din mîpă si rămînînd izolat în sînul acestuia. Șeful de colectiv, căruia această atribuție îi aparține doar ou numele, care nu dispune de o autoritate reală, va fi, în toate cazurile, o frînă în calea desfășurării activității colectivului pe care îl „conduce", în calea creșterii potențialului științific al acestuia.în sfîrșit, un element care contribuie la consolidarea colectivelor, care dinamizează și îmbogățește producția științifică, stimuiînd evoluția tinerelor cadre, este schimbul de păreri, sincer și principial. Pe această linie, s-au justificat din plin semina- riile științifice, simpozioanele, sesiunile științifice, conferințele organizate de unele institute care au înlesnit contactele directe și schimburile de păreri între cercetătorii din unități diferite. De pildă, la seminarul consacrat teoriei mecanismelor, organizat de Centrul de mecanica solidelor al Academiei, au participat și cercetători din Cluj, Iași și Timișoara. Merită subliniate și rezultatele pozitive obținute în seminariile organizate de institutele de matematică și fizică atomică, de fizică. Este regretabil că la seminarul privind problemele frecării și uzurii nu s-a găsit trăsura de unire tntre două institute cu preocupări înrudite și a- flate în aceeași clădire, doar la etaje diferite. Menționez că seminariile ar putea îndeplini un rol extrem de util în dezbaterea unor lucrări științifice înainte de a fi publicate.Ar fi la fel de util ca aceste lucrări să fie însoțite. în revistele în care apar și de părerile referenților. autorul avind dreptul de a-și spune ultimul cuvînt. S-ar stimula astfel confruntarea de opinii, s-ar încuraja apariția unor lucrări finisate și valoroase, dar s-ar și preveni criticismul destructiv, blocarea fără motiv a unor „lucrări concurente". Citez, în acest sens, răspunsul unuia dintre referenți la o interesantă lucrare de metalurgie fizică a semiconducto- rilor, apărută de altfel : „...nu putem aviza deoarece intenționăm să publicăm și noi în acest domeniu". Deci o netăinuită și inadmisibilă încercare de monopolizare în știință...Mai mari sau mai mici, colectivele sînt acelea care formează osatura rețelei noastre științifice. Ele dispun de multe posibilități lăuntrice neutilizate sau neutilizate integral, din cauza unor fenomene, izolate ce-i drept, străine de spiritul care trebuie să domnească în știintă. Eliminarea acestor fenomene, de pe înaltele poziții etice ale omului de știință, ale societății socialiste, va contribui substanțial la creșterea potențialului nostru științific.
1 i i OUn studiu complet asupra creșterii, selecționării și promovării cadrelor de soliști instrumentiști apare necesar datorită faptului că în sistemul nostru de învă- țămînt muzical, apariția, dar mal ales, conducerea cu succes a tinerelor talente capabile de a deveni soliști, nu reprezintă o fațetă corespunzătoare bazei materiale oferite. Pe de altă parte, evoluția culturii muzicale din țara noastră impune cu necesitate sporirea numărului de participant la marile concursuri internaționale.Ne permitem ca din sfera mare a problemei formării soliștilor instrumentiști, problemă care datorită prestigiului artei interpretative românești se ridică la rangul de importanță republicană, să atingem doar latura ei pedagogică.în țara noastră există o bază largă de creștere și formare a viitorilor instrumentiști. învățămîntul muzical, deși cu unele lipsuri de organizare și structurare, asigură în mare parte creșterea nediferențiată a talentelor. Nediferențiată pentru că în domeniul în- vățămîntului muzical (mai ales în cel mediu și elementar), studiul de cercetare și experimentare în munca de orientare profesională este încă în fază de proiect.- Din această cauză, metodele de primire în școlile elementare de muzică nu oferă deloc o bază științifică de selecție, ele ra- portîndu-se numai la caii-

20.

îs
9

© . .
15.30 : 19,30
« Topkapl : PACEA — 15,30 : 18 ; 30,30,
o Cei șapte samurai : FERENTARI - 14,30 ; >7*30 ; 20,30.
• Blestemul rubinului negru : COSMOS — 16,30 ; 13 ; 20,30.

teatre

18

grădină ____ ______ ................. .
20.30, RAHOVA - 15,30 ; 18 ; Ia grădină - 20,30.
9 Singur pe lume : VITAN - 15,30 ; 18 ; 20,45 ; la grădină - 20,30.
© Pasărea timpurie : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
9 Notre Dame de Paris : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Ce noapte, băieți : AURORA — 6,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 30,46 ; 1» 
grădină - 20,30.
• -Capcana : MUNCA — 16 ; 18 ; 30.

Zoltan Karpathy i MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
O lume nebună, nebună, nebună : VIITORUL — 16 ; 19,30.
A trecut o femeie : GRADINA EXPOZIȚIA - 20.30.
Domnul Top aze : GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.
Oscar : VOLGA - 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ;18,15 ; 20,30.
Caut o nevastă : FLOREASCA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
Balul de sîmbătă seara : PROGRESUL - 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
Pentru un pumn de dolari și Pentru cîțrva dolari In piu» 1 LIRA —

• Opera romfină i Liliacul — 19,30. 
© Teatrul da »tat de operetă : My 
Fair Lady — 19,30, la Teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : A- 
becedar muzical — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
îandra" (sala din bd. Schitu Mă- 

gureanu nr. 1) : Comedie pe întuneric — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (grădina Boema) : Boem» Palace

PROGRAMUL II
20,00 Document : „Viața în deșert". 20,25 Filmele de animație : „Bucuria 
dragostei" șl „O întîmplare rară". 20,45 Telejurnal. 21,00 „O samă de 
cuvinte". Tema : primii noștri poeți. 21,30 Comedie cu Mickey Rooney. 
21,55 Concert simfonic — In program : Concertul nr. 2 tn Fa minor pentru 
plan șl orchestră de Chopin. Solistă : Marla Fotlno. Interpretează Or
chestra simfonică a radiotelevlziunll. Dirijor : Emanuel Elenescu. 22,25 
Parada ritmurilor. 23,00 închiderea emisiunii programului II.

io&-‘WJ

Artiști ieșeni 
în turneu

IAȘI (corespondentul „Scin- 
teii"). Un colectiv de artiști 
de la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași a plecat 
zilele trecute intr-un turneu 
prin țară cu piesa „Lungul 

■ drum al zilei către noapte" de 
Eugene O’Neill, care a fost 
pusă in scenă de regizoarea 
Sorana Coroamă. Timp de 30 
de zile, actorii Teofil Vîlcu. 
Adina Popa, Costel Constan
tin, Sergiu Tudose și Silvia 
Popa vor susține spectacole la 
Suceava, Bistrița-Năsăud. Cluj, 
Arad, Hunedoara, Vîlcea, Ar
geș, Ilfov, Galați ți Bacău.

— De ce faceți film ? De la a- 
oeastă întrebare, hotărîtoare pentru 
orice creator de artă, a pornit con
vorbirea noastră. Răspunzîndu-ne, 
Liviu Ciulei a înfățișat, în lumina 
experienței personale, un „credo" al 
regizorului nostru contemporan, o 
concepție asupra sensurilor și căilor 
acestei profesii.— Filmul este o artă care s-a compromis adeseori. Am, cîteodată, un sentiment de reținere cînd văd cum se produce, pe plan mondial, o atare cantitate de maculatură, de peliculă de prost gust (cum sînt multe „superproducții"), material întemeiat pe desconsiderarea spectatorului și -inducerea în eroare a acestuia. _ există, pe de altă parte, și exemple care demonstrează excepțională a ecranului smite idei artistice.De multe ori, în film, fragment de realitate, o viață", dacă vreți, și în cazurile fericite se analizează profund toate semnificațiile sale, astfel îneît această porțiune „oarecare" a existenței capătă o valoare universală.Ca regizor însă nu mă mai pasionează povestirea strictă a unui fapt — fie el chiar elocvent. Mă pasionează mult mai mult încărcătura de sensuri a unei secțiuni din viață. Așa cred că era, de pildă, ultima secvență din „Pădurea spînzuraților", — masa dinaintea execuției — unde diurnul se ridica la parabolă. Nu e, desigur, unica manieră prin care poate fi atins acest scop. Astăzi mi se pare mai cuprinzător să pot înfățișa realitatea sub o formă parabolică. De a- ceea as dori să fac un film după „Visul unei nopți de vară". 11 văd ca o amplă orchestrare de sensuri, ca o construcție dramatică aproape arhitecturală, cupolată în liniile el majore.Nu exolud necesitatea distracției — și ca spectator consum cu plăcere un film distractiv, făcut ca atare cu probitate. E în orice caz mai comestibil decît un film cu pretenții, care rămîne neartistic. Cinematograful poate face însă cu mult mai mult.Rațiunea de a fi a acestei arte e astăzi, după părerea mea, aceea de a întreține trează în spectator necesitatea adevărului vieții. Din acest punct de vedere mă nemulțumesc filmele lui Antonioni. Oamenii pe care el și-i alege mi se par neinteresanți, pentru că trăiesc la întîmplare, în virtutea inerției, nu spun ceva esențial cu privire la existență, chiar dacă sînt veridici, exemplu, în „Blow-up“, unele vențe sînt magistral filmate, majoritatea acțiunilor eroului nu au nici o justificare interioară. Sînt poze, instantanee, momente pe care regizorul le-a fotografiat și dorește să devină interesant prip refuzul de a se întreba ce stă îndărătul lor, care e esența Ier. Am Impresia că regizorul îi prezintă ca pe niște insecte curioase într-un insectar. Fotograful din „Blow-up“ descoperă
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Examen de bacalaureat 
la Liceul „Ion Neculce* 

din CapitalăFoto : M. Cioo

tățile auditive ale oandidați- lor, cele psiho-intelectuale fiind completament neglijate. Cu un insuficient interes este privită de către conducerile școlilor și liceelor de muzică, cît și din partea multor profesori de specialitate instrumentală, apariția elevilor în public, la producții sau concerte, în treacăt fie vorba, producțiile din cele mai multe școli de muzică au un caracter improvizat, ele ne- putîndu-se ridica, din a- ceastă cauză, la nivelul unor forme artistice corespunzătoare.în cadrul conservatoarelor nu există o formă diferențiată de specializare în direcția solisticii, la o a- numită etapă de dezvoltare (anul IV sau anul V). Situația aceasta se menține și după terminarea cursurilor la conservator.Există o cauză comună tuturor gradelor de învăță- mînt muzical care generează insuficienta în această problemă majoră și care face ca în actualul sistem de învățămînt muzical, controlul educației și instruirii muzical-instrumentale. de la începutul studiilor din clasele elementare st pînă la absolvirea cnnservntoru- lui. să nu existe în fapt. O atare stare de lucruri în care șco’ile e’emontare si liceele de muzică nu sînt subordonat" într-un fel sau altul conservatoarelor — continuitate care era asigurată în vechile cons-^ , ,-'oare de muz’că și artă dramatică — nu permite du

10,00 Curs de limba germană — 
lecțiile 13 și 14. 11,00 Curs de limba 
spaniolă - lecțiile 13 și 14. (Emi
siuni în reluare). 12,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,30 Pen
tru cei mici — „Ala-Bala" : Cupa 
de ciocolată. Mare concurs auto 

în... Parcul Floreasca. 18,00 T.V. pentru specialiști — Ciclul „Medicină". 
18,30 Curs de limba rusă — lecția a 19-a. 19,00 Studiopl pionierilor — „Tinere 
speranțe". Transmisiune din Sala Dalles de la Expoziția organizată de 
Consiliul Național al pionierilor și de Ministerul Invațămîntului cu lucrări 
ale cercurilor de pionieri și școlari din țară. 19,30 Telejurnalul de seară. 
19,50 Buletin meteorologic — Publicitate. 20,00 Filmul serial : „Vikingii". 
20,26 Artă plastică — Clasicismul șl legăturile lui cu filozofia iluminis
mului (II). Prezintă Ion Franzetti. 29,46 Poșta T.V. 21,00 Invitație pentru 
ora 21,00 — ParticipanțU la emisiune : cont. unlv. Paul Popescu-Neveanu ; 
arh. Cezar Lăzărescu ; conf. dr. Ștefan Mihail-Stoenescu ; Constantin 
Miereanu vor răspunde la întrebările : © Ce este telepatla 7 © Cum va 
arăta aeroportul Otopenl. o Clima suferă un proces de transformare 7 Cum 
va fi clima viitorului 7 © Ce este muzica concretă. 21,40 Cîntărețul de 
muzică ușoară Dick Rivers (Franța). 22,00 Ecran literar. Din cuprins : 
• Premiile Uniunii Scriitorilor ; Dialog cu prozatorul Al. Ivasluc ; Dis
cuție cu dramaturgul Paul Everac despre șantjerul său de creație ; Ex 
libris. 22,30 Mari lnterpreți — Violonista Lola Bobeșcu (Belgia). In pro
gram : Sonata de Schumann. La pian : Albert Guttman. Prezintă : Gh. 
Firea. 22,55 Telejurnalul de noapte. 23,05 închiderea emisiunii programului I.

\cerea la bun sfîrșit a lucrurilor. Dezideratul menționat într-un articol publicat în „Scînteia" de către prof. dr. docent Iosif Ga- brea : „Urmărirea cu consecvență a unei legături organice, firești a pregătirii tinerilor pe fiecare treaptă a învățămîntului, găsirea a-

compeitentă a elementelor solistice la diferite etape de dezvoltare muzicală este practic Inexistentă. Iată ce ne-a declarat în această privință prof. George Iarosevici, decanul Facultății de instrumente și canto de la Conservatorul din Cluj : „în prezent

E9 B E

din întîmplare o crimă, într-un parc; developînd clișeele pe care le-a luat cu acest prilej, îi apare evidentă și existența cadavrului, și imaginea asasinilor. Aleargă înapoi, în parc, dar toate urmele s-au șters. Se întoarce acasă, clișeele au dispărut, la rîndul lor. Totul e făcut astfel îneît să-1 țină pe spectator în tensiune. Există o secvență în care fotograful vizitează un anticar șl cumpără o elice veche. De ce ? Nu știm, în altă secvență eroul intră într-un „dancing", unde cîntă unul dintre „idolii" tineretului. Ce reprezintă, pe plan social, acest „idol", relația între vedetă și admiratorii săi ? Filmul a- lunecă la suprafața acestui aspect al lumii contemporane. în final, după o noapte de frâmîntare, eroul străbate orașul și este întîmpinat de un fel de alai de carnaval. Ce reprezintă această scenă ? Nu știm. Si pentru că „nu știm", părem foarte profunzi.
— Considerați, așadar, că arta fil

mului trebuie să constituie un răs
puns la asemenea „de ce"-url ?— Da. Cinematograful are, față de celelalte arte, marele avantaj de a putea prezenta viața „așa cum e“. în modul cel mai direct, într-o imagine degajata aproape de orice convenții. Această imagine „naturalistă" trebuie însă să posede o capacitate revelatorie, cu alte cuvinte să surprindă viața dintr-un punct de vedere filozofic. Să spunem că ai o temă : o fată merge în vacanță pe litoral, cunoaște un băiat și se îndrăgostește de el. Problema este — ce povestești despre ei, cu ajutorul camerei de luat vederi, astfel îneît această întîmplare să intre în zona culturii artistice, a filozofiei umane, iar aceea mărunt-anecdotică ?

— V-aș ruga să explicați 
larg ce înțelegeți prin acest 
de vedere".— Cultură înseamnă. In rînd, putere de selecție. în acest sena arta populară este „cultă", e o acumulare de tradiție, o îndelungată decantare de valori care s-au ales și s-au înscris într-un sistem de gîn- dire și simțire, într-o conoepție despre lume. Un muzician care o melodie în stil folcloric drează acestor „oanoane" culturi stratificate în timp, că popular echivalează cu . Pitorescul e turistic, nu artistic, arta și pitorescul se contrazic. Creația artistică nu poate rămîne la detaliul de culoare, ea discerne esențele. Maria Tănase, cînd cu atîta uimitoare intuiție lansa cele mai autentice și mai valoroase melodii folelorice, dovedea o asemenea putere de discer- nămînț. Cineastul selectează permanent imagini cu care vrea să convingă. Prin fiecare creație noi ne înscriem în coordonatele culturii universale, cu specificul nostru național. în „Pădurea spînzuraților" mi-am propus ca acțiunea filmului să sublinieze prezența și participarea noastră la o anumită confluență a istoriei europene — și am căutat să realizez această sarcină prin caractere, prin decor, chiar prin locurile de filmare alese. Cred că regizorul trebuie să-și stabilească asemenea teme, să gîndească filmul în lumina unor coordonate de cultură — în cazul nostru al coordonatelor culturii socialiste — pe baza cărora să selecteze mijloacele de expresie. Prin aceasta se manifestă, în fond, poziția ideologică a artistului.Cultura stratifică experiențele și e folosită ca fundament pentru creație, pentru nou. Copierea experiențelor tură.facă tatea mitere în institut cu cele mai teatrale defecte. Imitate fără nici un spirit critic. O pospăială de cultură duce, inevitabil, la preluarea șabloanelor. Cultura artistică se formează prin permanenta căutare a adevărului, a sensurilor conținute în realitate — și

nu în

mal pe 
„punctprimul

compune se înca- ale unei Nu pred pitoresc.

anterioare denotă lipsă de cul- Se știe că elevii care vor să teatru se prezintă, în majori- cazurilor, la examenul de ad-

prin transmiterea acestor

sensuri în imagini încărcate, la rin» dul lor, de adevăr.Unul din scopurile filmului este de a educa, de a forma cultura publicului. Cinematograful trebuie să-1 învețe pe spectator ce este frumos. Nu în sens calofîl, nu încereînd a Impune cu afectare anumite procedee estetice așa-zis „interesante"; dar față de larga răspîndire a acestei arte, e un obligo al ei de a crea bun gust. Sub acest raport, pitorescul periferic, de duzină, de care se uzează adeseori în superproducțiile istorice. e nefast. Un film cum o „Căderea imperiului roman" nu are nici o valoare istorică națională. Tema istorică e aici doar mascarea unei intrigi de aventuri, pe cît de spectaculoase, pe atît de false. Dar tema Istorică poate fi înălțată la sublim — tot astfel cum inspirația istorică a născut o literatură dramatică de talia ceței shakespeariene. Reamintind trecutul pentru a defini trăsături de caracter prezente ale unui popor, filmul istoric de înaltă factură artistică este de obicei un film exemplar, oferă actualității exemple de urmat. El are un caracter instructiv în cel mai nobil înțeles al cuvînțului, se adresează spectatorului de azi, îi oonferă dreptul și posibilitatea de a alege asupra unei atitudini. Aceasta este o artă cu adevărat națională, convingătoare și originală, creatoare de gen, iar nu un pretext de a umple ctteva mii de metri de peliculă cu mase de oameni, cu decoruri și costume luxoase.Pentru a realiza filme de autentică cultură e necesară în primul rînd 9 gîndire contemporană a regizorului, precum și capacitatea Șa de a seleeta materialul de viață în lumina acestei viziuni.Dar mai există un aspect, și anume ea producătorul, studioul să încurajeze, să stimuleze gîndirea contemporană a regizorului, să-i dea posibilitatea de a realiza pe baza ei opere valoroase.Regizorul, oricît ar vrea să facă un fîlm la care ține, nu e ca un autor care se poate așeza singur să serie o carte. El nu poate să facă un film decît în studio, împreună cu mulți colaboratori, cu un șir de mijloace materiale. De aci decurge că înainte de a trece la creărea unui film regizorul trebuie să știe foarte precis ce vrea și ce nu vrea să facă. Marele Kozințev a luptat ani de zile să convingă studiourile ca să se facă filmul „Hamlet". în ce mă privește, pledez de cinci ani de zile pentru realizarea filmului „Visul unei nopți de vară". în schimb, în acest răstimp mi-au fost propuse diferite scenarii pe care se pare că am avut buna inspirație să le refuz. Judecînd după rezultatele ulterioare, acest refuz a fost salutar. Nu cred că regizorul de film trebuie să se considere un simplu executant al unui scenariu pe care l-a primit spre a-1 transpune pe ecran. El este întotdeauna pe deplin răspunzător de întregul film, pornind de la scenariu și pînă la detaliile imaginii. Poate de aceea cele mai mari opere din istoria cinematografului sînt filmele de „autor". Spu- nînd aceasta, nu contest cîtuși de puțin necesitatea și valoarea ecranizărilor și a filmelor realizate pe un scenariu dat. Important e însă ca regizorul să nu aibă o atitudine pasivă față de scenariu ci să-1 remodeleze, la nevoie, pînă cînd va exprima cît mai deplin ldeea filmului. Ar trebui găsite și modalități administrative mai elastice pentru ca un scenariu să poată trece, în unele cazuri, prin mai multe mîini spre a fi completat, îmbogățit, rotunjit. Căci scena’-iuț nu este o creație de sine stătătoare, 
ci o parte componentă a producției cinematografice. în fond, scenariul e o „trambulină", iar saltul în Infinit trebuie să-1 facă regizorul...

Pentru Lîviu Ciulei — așa după 
cum se vede — creația regizoru
lui este nu doar expresia unui meș
teșug, ci a unei concepții estet'ce, 
filozofice și sociale proprii. Realiza
torul filmului este un artist care are 
ceva de spus despre oameni, despre 
epoca sa. Și în măsura în care reu
șește a fi exponentul cultnrii și civi
lizației poporului său Iasă ecranului 
mărturii definitorii ale umanității 
contemporane.

Andrei BĂLEANU

repertoriului „după specificul dotatiel".Didacticismul îngust cît și lipsa de interes (dar și de competentă de multe ori) a unor direotori ai școlilor de muzică nu permit introducerea unor metode noi în predarea muzicii instrumentale. Astfel,

i i i O O El E3 Opian, nu sînt prevăzute în planul de învățămînt ore de corepetiție). La aceste ore, care reprezintă momente importante în drumul elevilor spre solistică, sînt înghesuiți un număr de elevi, mult peste posibilitățile de finisare a materialului muzical.

PIEDICI ÎN DRUMUL

celor mijloace concrete de acțiune care să favorizeze împlinirea acestui deziderat" continuă, în învățămîntul muzical, să-și aștepte rezolvarea. Conservatorul „George Dima" din Cluj, sesizînd importanța interacțiunii și continuității în învățămînt, în mod voluntar a inițiat o serie de forme de instruire și îndrumare a profesorilor școlilor elementare din raza lui de acțiune (mai puțin cu liceul de muzică din Cluj).O selecție eficientă și

nu se poate vorbi de o reflectare reală a posibilităților existente în ceea ce privește formarea soliștilor instrumentiști pentru motivul că îndrumarea din școală nu ajută întotdeauna pe elevi în pregătirea solistică, care comportă a- numite aspecte speri rice Pe de altă parte, asistăm la împingerea artificială a u- nora spre solistică din cauza unei greșite munci didactice, sau a deficiențelor ce există în alegerea

credem că o problemă de cea mai mare importanță o prezintă astăzi corespondența și legătura ce trebu'e să existe între formarea tehnicii instrumentale și sistemul gîndirii muzicale. O problemă flagrantă este modul cu totul defectuos în care se organizează orele de corepetiție în cadrul liceelor de muzică (la ciclul elementar, deși elevii interpretează concerte de Viotti, Vivaldi. Bach, sau Rode, piese muzicale care necesită acompaniament da

Există opinia că liceul de muzică, datorită faptului că nu realizează un produs finit (?) nu poate reprezenta cadrul în care s-ar putea forma solistul instrumentist. Practica ne dovedește că lucrurile nu stau așa. Datorită procesului firesc de diferențiere calitativă și cantitativă se creează posibilitatea în u- nele cazuri să se treacă mai devreme la execuț'a în fața publicului fie în re- citale în grupuri mai mici,

fie chiar ca solist în fața orchestrei.în școlile și conservatoarele noastre evoluția firească spre podiumul solistic se izbește de lipsa u- nui sistem care să permită punerea în valoare, din a- cest punct de vedere, a resurselor existente. Concursurile republicane ale școlilor de artă, chiar dacă au reușit să pună în evidență cîteva din cele mai promițătoare talente, nu s-au soldat niciodată prin- tr-o muncă științifică de cercetare în acest domeniu sau printr-o dezbatere cu participarea celor mai buna cadre didactice din învățămîntul muzical. Ne întrebăm, apoi, de ce frumoasa inițiativă a orchestrei simfonice Radio, care a pus la loc de cinste „Tribuna tinerilor soliști", nu a fost preluată și de alte orchestre din țară, dar mai ales a celor din Cluj, Iași, Timișoara și Craiova, unde exista un material uman demn de luat în considerare.Credem că o primă concluzie 4a această importantă problemă ar fi crearea conservatorului complex, în care școlile și liceele de muzică ar deveni anexe structurale. S-ar asigura prin aceasta continuitatea în munca pedagogică și artistică, iar promovarea și creșterea soliștilor ar a- vea cadrul corespunzător actualelor cerințe.
prof. Emiliu DRAGEA
Liceul de muzică din Cluj
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★seara s-a înapoiat în delegația comună a

Seara, baron Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București, a oferit o recepție în saloanele ambasadei.

de lucru al partidelor

(Foto : Gh. Vințilă)

TELEGRAME EXTERNE
Mda

ProgramulO cuvîntare a
Alexander Dubcek

SPOR
TurneulÎN MECIUL TUR AL FINALEI CAMPIONATULUI EUROPEAN FEROVIAR

de șah
SofiaLokomotiv

8

Buda- de lu

mișcării co- sale de a-și unitatea par- muncitore.ști.(Agerpres)

budapesta: Sesiunea grupului

Partidului Comunist

Rapid București 3

comuniste și muncitorești
Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., s-a înapoiat miercuri seara în Capitală, venind din R. P. Bulgaria, unde, la invitația Partidului Comunist Bulgar, a făcut o vizită de schimb de experiență.Cronica
Cu prilejul sărbătoririi Zilei culturii și învățămîntului bulgar, a scrisului slavon, miercuri dimineața, la ambasada R. P. Bulgaria la Bucureștii a avuit loc festivitatea înmînării ordinului „Kiril și Me- todiu", conferit unor oameni de cultură din țara noastră de către Prezidiul Adunării Populare din R. P. Bulgaria. Cu ordinul „Kiril și Metodiu", clasa I, au fost distinși : acad. Zaharia Stancu, acad. Emil Condurachi. Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., Demostene Botez, membru corespondent al a- cademiei. Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. A fost a- cordat, de asemenea, ordinul „Kiril și Metodiu", clasa a II-a, unor cadre didactice și traducători de lucrări din limba bulgară.înmînînd acest ordin, Gheorghi Bogdanov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Bulgaria la București, a relevat contribuția adusă de cei distinși la cunoașterea culturii bulgare în România și la dezvoltarea relațiilor culturale româno-bulgare.In numele celor distinși a mulțumit acad. Emil Condurachi." _La festivitate au luat parte Varie Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, academicieni, scriitori, profesori.

★Continuînd seria de expoziții din cadrul ciclului „Muzica în lume", sub egida Uniunii compozitorilor, miercuri după-amiază, la magazinul „Muzica" din Capitală s-a deschis expoziția „Muzica suedeză de

Peste așteptări de bun a fost jocul Rapidului în meciul tur al finalei campionatului european feroviar, împotriva lui Lokomotiv Sofia, echipă situată pe locul al treilea în clasamentul bulgar. Deși lipseau cîteva elemente principale ale formației — Dumitriu, Ionescu, Dan, Greavu — deși oboseala rezultată din încleștarea recentă cu Dinamo marca încă pe ceilalți jucători, totuși Rapid a găsit ieri forța necesară spre a se prezenta onorabil pe cîmpul de întrecere și spre a obține victoria. Și încă la două puncte diferență: 3—1 (2—0), în fața unui adversar bine organizat tactic și desfășurînd un apreciabil joc combinativ.

Miercuri, la Copenhaga a a- vut loc tragerea la sorți a noii ediții a „Cupei orașelor târguri" la fotbal. La această competiție participă și două echipe românești. în primul tur, programat să se dispute între 1 septembrie și 9 octombrie, Rapid va juca cu O.F.K. Belgrad sau Partizan Belgrad, iar F.C. Argeș va întâlni echipa portugheză Leixoes Porto.

Un salt spectaculos al iui Codreanu și Rapid conduce cu 2-0...

La sosire pe aeroportul Baneasa, delegația a fost întâmpinată de tovarășul Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

ieri și de azi". Expoziția este bogat ilustrată cu materiale din colecția particulară a muzicologului și criticului de artă George Sbîrcea.După un cuvînt de deschidere rostit de Tudor Ciortea, vicepreședinte al Uniunii compozitorilor, baron Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București, a mulțumit pentru organizarea acestei expoziții. George Sbîrcea a prezentat apoi momente din cultura muzicală suedeză.Printre persoanele prezente la vernisaj se aflau reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, compozitori, critici muzicali, precum și membri ai corpului diplomatic.

Miercuri CapitalăUniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și Consiliului Superior al Agriculturii condusă de Gheorghe Roșu, prim-vicepre- ședinte al U.N.C.A.P., care a participat la Congresul țăranilor din Republica Democrată Germană, ce a avut loc la Leipzig. Printre persoanele oficiale, prezente la sosire, pe aeroportul Băneasa, se afla și Ewald Moldt, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București. (Agerpres)

Prima parte a mativ egală ca rială și ca ocazii scrie, s-a încheiat însă cu avantaj net (2—0) pentru rapidiști, mult mai preciși în fazele decisive decît înaintașii bulgari. De pildă, Se- celeanu a profitat prompt de o greșeală a portarului Iordanov la o minge înaltă și a marcat cu capul. Al doilea gol a fost realizat cu un minut înainte de pauză. P°P a a jucat mult balonul, trat și jon, cu

meciului, aproxi- dominare terito- propice de a în-

țîșnit la contraatac, nu a cen- Codreanu, din plon- capul, a înscris un gol foarte frumos. In răstimpul dintre punciele rapidiste, și înaintașii bulgari au avut prilejuri bune de a modifica scorul (o „bară' a lui Bonev și un gol „gata făcut* salvat de pe linia porții de către Mo- troc).La reluare a înscris Kotkov din- tr-o lovitură do la 20 de metri. In această fază, Răducanu a greșit grav, o singură dată, ca și în meciul cu Dinamo. Dar să fim drepți cu portarul rapidist: în restul partidei — tot ca în meciul cu Dinamo — a apărat excelent. Ultimul punct al giuleștenilor a fost realizat din penalti 1 Lupescu, calm, a luat o piatră de pe inima suporterilor, înscriind cu precizieiNe-au plăcut de la învingători Dumitru, Năsturescu, Pop și Codreanu (acesta însă, autor al unui act nesportiv, a fost eliminat din joc în min. 80). Dintre cei de la Lokomotiv s-au impus Bonev, De- bîrski și Kristakiev.Arbitrajul polonezului I. Pawllk, corect. Ne referim în special la pe- naltiul acordat după un fault careu asupra lui Petreanu și la liminarea lui Codreanu.Meciul retur dintre Lokomotiv Rapid se va disputa la 26 iunie, la Sofia.
in 
e-

V. M.

Noi șanse la concursul 
excepțional Pronoexpres

Vedere din Piatra Neamf

De la începutul anului și pînă la sfîrșitul lunii mai, peste 350 de participanți au obținut autoturisme la sistemele de joc Loto-Pronosport.La 23 iunie va avea loc un concurs Pronoexpres într-ade- văr excepțional, dacă-i parcurgem lista de premii. Se a- tribuie, la categoria I, un premiu de 75 000 de lei (un „Fiat 850 Spider" și diferența în numerar), autoturisme „Renault 16“ cu huse, în număr nelimitat. Celelalte premii : autoturisme „Renault 10 Major", „Moskvici 408“ cu 4 faruri și radio, „Skoda 1000

Mariuțan l-a învins pe campionul european Bar uzzi!
In cadrul turneului internațional de box amator de la Treviso, dotat cu cupa memorialul „Primo Camera", pugilistul român Vasile Mariuțan (cat. grea) a avut o frumoasă comportare. Mariuțan a reușit să-l învingă prin abandon în repriza a doua pe campionul european la categoria grea, Ba- ruzzi (Italia). El a dispus apoi prin abandon de italianul Betti. Din păcate — după cum relatează „Gazzetta dello Sport" — sosind cu întârziere la turneu și susținînd mai puține meciuri, Mariuțan n-a putut intra în finală pentru locul I. Trofeul a fost cîștigat de Bambini, campionul Italiei la categoria grea, în partida pentru locul III, Mariuțan nul a dispus prin K.O. de campio- Elveției, Meyer 1

în cîteva rînduri
Echipa de fotbal Jiul Petroșeni a întâlnit la Brazzaville echipa ,.L’Etoile du Congo", campioana din Congo Brazzaville. Fotbaliștii tinut victoria cu scorul români au ob- de 2—1 (1—0).

meul internațional de fotbal pen- 
juniori, disputat la Miinchen,

Turneul internațional 
tru j , a fost cîștigat de formația Kickers Offenbach. Pe locurile următoare s-au clasat echipele V.F.B. Stuttgart, Austria Viena, O.F.K. Belgrad, Bayern Miinchen și A. C. Milan.Peste 70 000 de spectatori au urmărit pe circuitul de la Hockenheim 
cursa internațională automobilistică de 
viteză (formula II). Victoria a revenit sportivului austriac Jochen Rindt, care a concurat pe o mașină „Brabham". El a parcurs 203 km în 1 h 1’ 41”, cu o medie orară de 197,5 km. Pe locurile următoare s-au clasat Jacky Oli- 

MB" cu huse, în număr nelimitat ; 10 autoturisme, prin tragere la sorți ; 60 de excursii la Istanbul cu autocarul (circa 7 zile); premii variabile și fixe în bani.La acest concurs excepțional, participarea se face prin alegerea a 6 numere diferite din 49 care, după preferință, se pot înscrie pe unul sau mai multe dintre cele 4 feluri de bilete de valori diferite. Regulamentul de desfășurare a concursului prevede 10 extrageri, în total 90 de numere. Cu bilete de 30 de lei se poate participa la toate extragerile.

de la Sinaia
în runda a 6-a a turneului inter- | național feminin de șah de la Sinaia, . lidera clasamentului, Tereza Stadler, g (Iugoslavia) a remizat cu Alexandra ■ Nicolau (România). Cu același rezul- | tat s-a încheiat și partida Novarra g (R. D. Germană)—Timmer (Olanda), n Restul partidelor s-au întrerupt. în 1.1 clasament continuă să conducă Stadler (Iugoslavia) cu 4,5 puncte, urma- [1 tă de Polihroniade (România), Teo- H dorescu (România) și Zatulovskaia B (U.R.S.S.) — toate cu cîte 3,5 puncte | și o partidă întreruptă. _ 

Ah-ver (Anglia), pe „Lotus", Kurt rens (R. F. a Germaniei), pe „Brabham", și Pedro Rodriguez (Mexic), pe „Tecno". Unul dintre principalii fa- voriți ai cursei, neozeelandezul Chris Amon, a abandonat.La Litvinov s-au încheiat campionatele feminine de gimnastică ale Cehoslovaciei. întrecerile au fost net dominate de campioana olimpică și mondială Vera Ceaslavska, care și-a 
adjudecat titlul de campioană cu un 
total de 78,30 puncte.

i
i
i

cadrul unui concurs de natație H 
a avut Ioc Ia Melbourne (în |

în
carebazin de 25 m), tânărul înotător australian Graham White, în vîrstă de 17 ani, a cîștigat proba de liber cu performanța de 4/10. 1 500 m16’ 59”

de atle-Cu prilejul unui concurs 
tism desfășurat Ia Moscova, sprintera I sovietică Galina Buharina a fost cro- I nometrată pe distanța de 100 m cu i tâmpul de 11” 4/10. Proba de 200 m I a revenit Verei Popkova, cronometra- I tă în 23” 8/10. |

Turneul internațional de tenis „o- 
pen“ de ia Queen’s Club, care se M desfășoară în aceste zile la Londra, a g continuat cu disputarea partidelor de simplu din tururile II și III. Iată cî- g teva dintre cele mai importante re- g zultate : masculin (turul II) : Okker (Olanda)—Ashe (S.U.A.) 1—6, 6—3, B6—4 ; Hoad (Australia)—Lihaciov |(U.R.S.S.) 6—4, 8—6 ; Pattrick (An- glia)—McMillan (Republica Sud-Afri- | cană) 4—6, 6—3, 6—4 ; turul III : g Graebner (S.U.A.)—Stolle (Australia) 6—4, 11—9 ; Leius (U.R.S.S.)—Ayala I (Chile) 6—4, 6—3; Gimeno (Spania)— | Palafox (Mexic) 6—1, 6—4 ; Laver n(Australia)—Fox (S.U.A.) 6—3, 6—4. |

PRAGA 19 (Agerpres). — Lumd cuvîntul la consfătuirea națională a delegaților organizațiilor sindicale din Cehoslovacia, Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a arătat că o politică urmărind satisfacerea intereselor clasei muncitoare este justă atunci cînd rezultatele ei reale asigură înflorirea economică, creșterea nivelului de trai. „Am moștenit o situație în condițiile căreia multe interese fundamentale ale oamenilor- muncii nu sînt satisfăcute, în care s-au acumulat mai multe probleme decît putem soluționa dintr-o dată, așa cum ar dori oamenii muncii din țara noastră, așa cum ar dori partidul nostru, sindicatele, guvernul și organele economice", a spus vorbitorul.în prezent, esențialul este dezvoltarea societății socialiste cehoslovace, în construirea căreia am cucerit poziții de frunte, a spus primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. In concepția noastră democrația socialistă înseamnă un asemenea sistem politic în care să se discute în mod democratic cum pot fi exprimate și satisfăcute mai bine interesele oamenilor muncii.Astăzi, nici organele economice, nici statul, și cu atît mai mult partidul, nu pot satisface dintr-o dată toate cererile justificate ale oamenilor muncii. Pe scurt, a spus A. Dubcek, nu avem mijloace pentru asta. De aceea, toți împreună, comuniști și necomuniști, trebuie să căutăm o ieșire realistă din această situație. Unica soluție în această direcție este

român
TEHERAN 19. — Corespondentul Agerpres N. Popovici . transmite : în timpul călătoriei prin Iran, Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, a vizitat marți orașul Ispahan, unde a avut întrevederi cu guvernatorul provinciei Ispahan.Miercuri. Mihai Suder a avut întrevederi cu ministrul iranian al economiei, Alinaghi Alikhani, cu președintele organizației planului, Safi Asfia, și a continuat convorbirile cu ministrul resurselor naturale, Nasser Golsorskhi.

Greva generală 
din UruguayMONTEVIDEO 19 (Agerpres). — Greva generală declarată marți în Uruguay, la chemarea Confederației Naționale a Muncii, în semn de protest față de introducerea de către guvern a stării de urgență, a paralizat întreaga activitate economică a țării. Ea a cuprins în întregime căile ferate, industria textilă, industria chimică, băncile, activitatea portuară, în- vățămîntul public. Parțial au fost a- fectate de grevă poșta, telecomunicațiile și instituțiile publice.Autoritățile au declarat însă că nu s-au semnalat incidente, forțe de poliție patrulînd străzile și veghind la menținerea ordinii. Cu toate acestea, după cum relatează agenția U.P.I., peste 60 de persoane au fost arestate în ultimele zile, sub învinuirea de a fi încălcat măsurile securitate, iar președintele Jorge checo Areco a avertizat că va „măsuri și mai aspre", pentru a pune ordinea în țară. Potrivit i

de Pa- lua im- unoi observatori politici, introducerea stării de urgență a agravat încordarea existentă de mai multă vreme între guvernul Uruguayan și păturile populației.

La 18 iunie s-a deschis la pesta o sesiune a grupului cru însărcinat cu pregătirea materialelor pentru consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești.După cum sîntem informați, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român invitația de a participa la activitatea acestui grup de lucru. Răspunzînd acestei invitații și consecvent hotărîrii de a-și aduce contribuția la organizarea unei consfătuiri internaționale care să favorizeze atenuarea surselor de încordare din mișcarea muncitorească și să reprezinte un aport real la normalizarea relațiilor dintre partidele frățești, la cauza unității lor, Comitetul Central al Partidului Comunist Român a decis să trimită la Budapesta reprezentanții săi, ca observatori. în această calitate participă la lucrări tovarășii Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei „Lupta de clasă", și Andrei Ștefan, prim-adjunct al șe- 

ridicarea venitului național, sporirea eficientei întregii economii naționale.Partidul Comunist din Cehoslovacia acordă o mare importanță rolului politic al sindicatelor, a subliniat A. Dubcek. Considerăm că în sindicate trebuie să activeze și vor activa comuniștii cei mai capabili, cu mai multă experiență. P.C. din Cehoslovacia consideră că sindicatele pot să-și înfăptuiască rolul de forță politică numai prin păstrarea structurii . sindicatelor ca o organizație unitară. Premisa unității și influenței politice a sindicatelor, precum și participarea Uniunii cooperativelor agricole le considerăm aheia noului sistem politic, iar P.C. din Cehoslovacia va apăra cu consecvență acest principiu.Referindu-se la obiectivele politice ale consiliilor oamenilor muncii, A. Dubcek a arătat că ele vor fi o parte componentă a conducerii întreprinderilor și vor trebui să aprecieze interesele acestora avîndu-se în vedere necesitățile economice de perspectivă.A. Dubcek a chemat pe membrii organizațiilor sindicale să participe— cu propuneri concrete și idei noi— la discuțiile pe marginea propunerilor cu privire la crearea consiliilor oamenilor muncii în întreprinderi.

„AURULALI
al Coreei populare

Oa- 
văd.

In hala mare a tur
binelor, cu pereți de 
un alb imaculat, nu 
se aude decît zum
zetul mașinilor, 
menii nu se
Doar în camera de 
comandă inginerii de 
serviciu veghează în 
fața tablourilor de co
mandă la bunul mers 
al lucrului in acest 
sector al noii centrale 
electrice și de termo- 
ficare din Phenian.

Construcția acestui 
obiectiv industrial se 
apropie de sfîrșit. 
Montorii, energeticie- 
nii, sudorii au termi
nat instalarea caza- 
nelor, a turbinelor și 
generatoarelor. Acum 
se fac ultimele fini
sări.

Cind întunericul se 
lasă peste oraș, o 

.mare de lumini inun
dă silueta clădirii ter
mocentralei. De la ea 
se răsfiră spre car
tierele capitalei nord- 
coreene zeci de linii 
de înaltă tensiune, 
precum și rețele de 
conducte prin care 
întreprinderile indus
triale primesc zi și 
noapte abur, iar 
blocurile de locuințe 
— apă caldă. O dată 
cu darea în exploa
tare a ultimului grup 
electrogen, centrala 
va atinge puterea de 
500 000 kW și va fi 
cea mai mare con
strucție de acest fel 
din Coreea populară.

La amplasarea ter
mocentralei la margi
nea Phenianului, pe 
malurile rîului Te- 
dongan, s-a ținut sea
ma de mai mulți fac
tori. între aceștia, în 
primul rînd apropie-

de 
de 

su- 
și 

de

au 
sau 
ter-

rea de sursa de com
bustibil (bogatele ză
căminte de huilă de 
la Sinciju), precum și 
de apa necesară pen
tru circuitul hidro- 

1 tehnic.
Politica de valorifi

care complexă și de 
gospodărire rațională 
a resurselor energeti
ce ale țării a dus la 
creșterea substanția
lă a potențialului e- 
nergetic al R.P.D. Co
reene. Brăzdată 
cîleva lanțuri 
munți, udată de o 
medenie de rîuri 
fluvii, scăldată
două mări, această 
țară dispune de re
zerve hidrotehnice 
considerabile. Oa
menii de știință au 
evaluat la S milioane 
kW puterea hidro
energetică potențială 
a numai 64 de cursuri 
de apă studiate în 
ultimul timp.

In ultimii ani 
fost construite 
sint in curs de
minare mari hidro
centrale la Soopoong, 
Jangjiun, Boojun, Ho- 
chun, Kangee și in 
alte locuri. La hidro
centrala de la Woo- 
bong, cu o putere de 
400 000 kW, a fost dat 
în exploatare un ma
re baraj care regle
mentează regimul de 
apă al fluviului Am- 
nokan, sporind astfel 
producția de energie 
electrică. Știri sosite 
din Phenian anunță 
că se lucrează intens 
pe șantierul termo
centralei de la Puk- 
cian, din provincia 
Phenianul de nord, 
care va avea o pa
tere de 600 000 kW.
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fului Secției internaționale a C.O. al P.C.R.Așa cum a subliniat în repetate rînduri, Partidul Comunist Român acordă o atenție deosebită necesității ca la întâlnirile și lucrările pregătitoare, cît și la consfătuirea internațională, să nu fie atacate, condamnate sau blamate partide frățești prezente sau nu la aceste întâlniri, considerînd aceasta de cea mai mare importanță pentru realizarea unui schimb liber și democratic de păreri între partide egale în drepturi, pentru crearea de condiții care să facă posibilă o participare cît mai largă la consfătuirea internațională. Trimiterea la actualele lucrări de la Budapesta a unor observatori constituie expresia poziției consecvente a Partidului Comunist Român de a face totul pentru ca problemelor mișcării comuniste să li se găsească soluții corespunzătoare intereselor cauzei coeziunii muniste, a hotărîrii aduce contribuția la tidelor comuniste și

BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — Ziarul „Nuestra Palabra" a publicat programul adoptat de Comitetul Central al Partidului Comunist din Argentina, în care se prevede intensificarea luptei pentru crearea unui guvern provizoriu de largă coaliție democratică. Potrivit programului, acest guvern trebuie să adopte măsuri împotriva creșterii costului vieții și a șomajului, să restabilească autonomia universitară, să extindă legăturile comerciale externe ale țării, să desfășoare o politică de pace și solidaritate cu toate popoarele și înainte de toate cu poporul vietnamez. în document se arată că Partidul Comunist din Argentina este gata să discute problemele concrete ale programului cu alte partide și organizații.Comitetul Central a adresat tuturor forțelor democratice și progresiste chemarea de a bara calea reac- țiunii și de a crea un centru de coordonare a luptei împotriva instaurării în țară a unui regim dictatorial.

Pe lingă marile hi
drocentrale și termo
centrale au fost ridi
cate, prin mijloace 
locale, numeroase în
treprinderi energeti
ce mici și mijlocii 
care au contribuit în 
mare măsură la dez
voltarea economică și 
culturală a diferitelor 
regiuni ale țării. Toa
te acestea au făcut ca 
puterea instalată a 
centralelor electrice 
să crească față de 
1945 de aproximativ 
patru ori, R.P.D. Co
reeană producînd a- 
cum anual 17 mili
arde kWh energie e- 
lectrică.

Pe măsura creșterii 
producției de energie 
electrică și a dezvol
tării rețelelor de dis
tribuție s-a intensifi
cat și acțiunea de e- 
lectrificare rurală. 
In același timp, con
strucțiile hidroener
getice, amenajarea 
unor mari lacuri ar
tificiale, ca cele de 
la Suphun, Tindin, 
Puden, Enphun și al
tele, au creat con
diții pentru asigura
rea unor importante 
rezerve de apă nece
sară irigațiilor, au îm
bunătățit alimentarea 
cu apă a centrelor 
industriale, au con
tribuit la dezvoltarea 
pisciculturii.

„Attrul alb" își 
dezvăluie în tot mai 
mare măsură poten
tele creatoare in spo
rirea avuțiilor 
riale ale țării 
îmbunătățirea 
poporului ei.

mate- 
și In 

vieții

Z. MARIN
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CONVORBIRILE DE LA PARIS Campania

electorală
din Franța

Vizita în Italia a delegației

U. G. S. R. condusă de

tovarășul Gheorghe Apostol

Sosirea ia Washington 
a tovarășului

Alexandru Bîrlădeanu

PARIS 19. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Nici la cea de-a noua întrevedere din 19 iunie convorbirile din
tre reprezentanții R. D. Vietnam și cei ai S.U.A. nu au înregistrat 
vreun progres.Șeful delegației R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a declarat că partea a- mericană, care refuză să accepte cererea legitimă de a înceta necondiționat bombardamentele și toate celelalte acte de război împotriva R-D. Vietnam, împiedică orice progres al convorbirilor. Pretențiile părții americane. ca discutarea pfoblesnei privind încetarea bombardamentelor și a celorlalte aote ostile împotrivaR. D. Vietnam să aibă loc „la momentul potrivit" și în „circumstanțe potrivite", nu sînt altceva decît o manevră menită să înșele opinia publică, a spus Xuan Thuy. El a prezentat documente de netăgăduit, care demonstrează că în spatele frazelor despre „reținere" și .,dezescaladare“,S. U.A. nu numai că continuă, dar șl intensifică războirii lor de agresiune în ambele părți ale Vietnamului. Reprezentantul R.D. Vietnam a respins acuzațiile formulate de partea americană că atacurile forțelor patriotice sud-vietnameze asupra Saigonului ar fi Îndreptate împotriva populației civile. Aceste atacuri, a spus el, sînt îndreptate exclusiv împotriva cartierului generalilor americani, sediilor armatei sl politiei saigoneze, depozitelor de carburanți și muniție. Atît timp cît forțele armate americane se vor afla la Saigon, a spus el, Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud își va continua atacurile.Callficînd apoi drept amenințare șl șantaj declarația luî Harriman, care a evocat la ședința precedentă consecințele grave ce le-ar putea avea Dentru convorbirile în curs continuarea atacurilor F.N.E. asupra pozițiilor strategice americane și ale trupelor sud-vietnameze din Saigon, Xuan Thuy a spus : „Dacă Statele Unite vor, într-adevăr, pace, ponorul vietnamez este gata să discute această problemă. Cu cît vor veni mai multe avioane americane să bombardeze R.D. Vietnam, cu atît mai multe vor fl doborîte. Amenințarea de reluare a bombardamentelor asupra ansamblului teritoriului R.D. Vietnam, a subliniat el, nu va zdruncina moralul și hotărîrea poporului vietnamez și nici nu va exercita vreo presiune asupra noastră la aceste convorbiri oficiale".

Următoarea ședință va avea loc la 26 iunie.
★Cei peste 200 de ziariști străini care urmăresc desfășurarea convorbirilor oficiale americano—nord-viet- nameze de la Paris au vizionat marți seara patru filme documentare privind crimele de război comise de americani în Vietnam, puse la dispoziție de delegația R.D. Vietnam. în mare parte, documentarele provin de la organele de informații occidentale. Cu ajutorul unei alte pelicule au fost înfățișate distrugerile provocate de aviația americană pe teritoriul R. D. Vietnam.

U Thant cere încetarea 
bombardamentelor
americaneNEW YORK 19 (Agerpres), Luînd cuvîntul la o conferință presă ținută marți la New York, secretarul general al O.N.U„ U Thant, a declarat că încetarea necondiționată a tuturor bombardamentelor americane asupra teritoriului R. D. Vietnam rămîne premisa principală a punerii în mișcare a oricărui proces de pacificare în Vietnam. U Thant a menționat că după discursul președintelui Johnson de la 31 martie, cînd acesta a anunțat restrângerea zonelor bombardate, raidurile americane nu numai că nu s-au redus, ei au depășit în intensitate pe cele efectuate pînă la acea dată, atingînd în luna mai „recordul".

de

PARIS 19 (Agerpres). — Campania electorală din Franța, în vederea primului tur de scrutin al alegerilor generale de la 23 iunie, se apropie de sfîrșit în ritm alert. Majoritatea reprezentanților formațiunilor politice și-au expus programul și tactica e- lectorală la postul de radioteleviziu- ne. precum și în cadrul a diferite mitinguri.Pe frontul social, miercuri au încetat greva și docherii din Marsilia. In nordul țării, traficul naval pe canale se desfășoară în condiții obișnuite. La uzinele de automobile „Ber- liet“, din Venissieux, conducerea uzinei a hotărît să redeschidă la 19 iunie porțile întreprinderii. Situația rămîne însă neschimbată la uzinele Peugeot din Sochaux, ca urmare a refuzului conducerii uzinei de a relua d’'-'"’- gul cu sindicatele. Continuă, de asemenea, să se afle in gre^a torii de la întreprinderile electronice, precum șl cei de la unele uzine metalurgice mai mici. In ce privește radioteleviziunea franceză, sînt transmise numai programe de muzică șl retransmise declarațiile făcute de o serie de oameni politici francezi cu prilejul campaniei electorale. în sfîrșit, distribuitorii de ziare din capitala Franței, care au intrat în grevă luni, au hotărît prelungirea acesteia cu încă 48 de ore.întrunit în ședința «ăptămînală o- bișnuită, Consiliul de Miniștri al Franței a trecut în revistă politica internă a țării și îndeosebi situația socială actuală. Maurice Schumann, ministru pentru probleme sociale, a prezentat o informare în care a subliniat că mișcarea grevistă mai cuprinde încă 200 000 de muncitori, dintre care, aproape 100 000 în regiunea pariziană. La sfîrșitul ședinței, ministrul informațiilor, Yves Guena, a declarat ziariștilor că Consiliul de Miniștri a aprobat un proiect de lege privind majorarea începînd cu data de 1 iunie a salariilor personalului civil și militar din cadrul forțelor armate franceze.

ROMA 19. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea transmite: Delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, a avut miercuri dimineața, la sediul Confederației Generale a Muncii din Italia, o întâlnire cu secretarii și vice-secre- tarii C.G.I.L. Luciano Lama, secretar al C.G.I.L., a informat pe membrii delegației române despre activitatea și preocupările actuale ale Confederației Generale a Muncii din Italia. A avut loc, totodată, un schimb de păreri asupra unor aspecte ale activității mișcării sindicale internaționale.

In după-amiaza aceleiași zile, delegația U.G.S.R. s-a întâlnit cu Ruggero Ravenna, secretar al Uniunii Italiene a Muncii (U.I.L.). Au fost discutate unele probleme privind posibilitățile de dezvoltare în continuare a relațiilor dintre cele două centrale sindicale naționale. Seara, tovarășul Gheorghe Apostol și ceilalți membri ai delegației au părăsit Roma plecînd în provincie, unde vor vizita mari centre industriale și vor lua cunoștință de activitatea unor organizații locale și din întreprinderi ale C.G.I.L,

WASHINGTON 19. — Trimisul special Ager.pres, Nicoîae Ionescu, transmite : Marți seara a sosit la Washington Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, care, la invitația personală a consilierului special al președintelui S.U.A. pentru știință și tehnologie, dr. Donald Hornig, va face o vizită în Statele Unite, însoțit de un grup de oameni de știință.Pe aeroportul internațional „Dulles" din apropierea capitalei, oaspetele român și persoanele care îl însoțesc au fost întâmpinați de dr. Donald Homig, precum și de Walter Stoessel jr., adjunct al asistentului secretarului de stat, Daniel Margolies, asistent al directorului Oficiului pentru știință și tehnologie al Casei Albe, dr. Wallac Joyce,

adjunct al secretarului pentru problemele științifice și tehnologice din partea Departamentului de Stat, Samuel King, adjunct al șefului protocolului S.U.A., George Kaplan, șeful Biroului pentru România din Departamentul de Stat.Erau prezenți, de asemenea, Cor- neliu Bogdan, ambasadorul României la Washington, și membri al ambasadei.
BELGIA

Delegația P.C.R. în FinlandaP. Abrasimov
aspecte ale vieții internațio-

BERLIN 19 (Agerpres). — A- genția TASS anunță că în seara zilei de 18 iunie, Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din Germania, a avut, din proprie inițiativă, a întrevedere cu P. A. Abrasimov, membru al C.C. al P.C.U.S.In timpul întrevederii a avut loc un schimb de păreri în probleme de interes reciproc.

HELSINKI 19 (Agerpres). — Intre delegația P.C.R., condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al P.C.R., care face o vizită în Finlanda, și conducerea Partidului Social Democrat au avut loc, miercuri, convorbiri la care au participat Rafael Paasio, președintele P.S.D., Olavi Lindblom, vicepreședinte, Erkki Raatikainen, secretar general, membri ai Comitetului Executiv și șefii unor secții ale P.S.D.

Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri, într-o atmosferă cordială, prietenească, asupra dezvoltării relațiilor între cele două partide și state, precum și asupra unor nale.Inreacinstea delegației P.C.R., la care au luat parte Rafael Paasio, președintele P.S.D., și celelalte persoane prezente la convorbiri.
seara aceleiași zile, conduce- P.S.D. a oferit un dineu în

agențiile de presa transmit:

guverna 
mentale

BELGRAD 19 — Corespondentul Agerpres. N. Plopeanu, transmite: La Belgrad a avut loc o ședință comună a Vece! Federale si Vecei Popoarelor ale Skupștinei Federale, în cadru] căreia au fost dezbătute unele probleme actuale ale politicii externe a Iugoslaviei.Făcînd o analiză a situației internaționale. secretarul de stat pentru afacerile externe, Marko Nikezici, a arătat că statele independente devin un factor tot mai important pe a- rena mondială, în năzuința de a vorbi ele însele în numele popoarelor lor. de a-și alege singure' calea dezvoltării. Procesele din viața economică implică noi relații politice, eliberate de actuala închistare în bloeuri, a spus el, relevînd că există o tendință generală de democratizare atât în domeniul social, cît și în cel al relațiilor internaționale.Vorbitorul a subliniat în continuare importanta pe care o au pentru viitorul lumii evenimentele din țările socialiste, deoarece acestea indică direcția dezvoltării viitoare a lumii. Procesele din țările socialiste din Europa prezintă o mare importantă pentru lumea contemporană, deoarece ele influențează asupra tuturor problemelor politice din lume, încurajînd forțele progresiste din toate țările, a afirmat vorbitorul.în urma reducerii încordării în relațiile dintre Estul și Vestul Europei, se întărește continuu colaborarea dintre țările acestui continent. în primul rînd pe plan economic și cultural. O contribuție însemnată la această colaborare au a- dus-o țările europene mici si mijlocii. atît prin dezvoltarea contactelor

bilaterale, cît și prin inițierea unor acțiuni multilaterale.El a afirmat convingerea țării sale că pentru pace, stabilitate și democratizarea relațiilor internaționale este esențial să se asigure dreptul fiecărui popor la independență și dezvoltare liberă, subliniind că o condiție primordială în relațiile internaționale o constituie neamestecul în treburile interne ale altor țări.Referindu-se la restabilirea relațiilor diplomatice cu R.F. a Germaniei. Nikezici a spus că Iugoslavia s-a pronunțat întotdeauna pentru înlăturarea divizării Europei și dezvoltarea acelor forme de colaborare multilaterală care în condițiile aa,e au putut fi acceptate și au putut să servească la promovarea relațiilor intereuropene.Vorbitorul a subliniat apoi necesitatea înțelegerii și colaborării din- • tre țările din zona mediteraneană, indiferent de deosebirile politice și de altă natură existente între ele.Referindu-se la importanța instaurării unui sistem de securitate pe continentul european, Nikezici a relevat că acesta nu poate fi trainic dacă se bazează numai pe echilibrul forței, ci trebuie să fie întemeiat pe participarea egală în drepturi a tuturor popoarelor, respectarea intereselor lor legitime, a independentei si dezvoltării lor libere.în continuare, secretarul de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei a arătat că lupta poporului vietnamez demonstrează că politica de pe poziții de forță suferă eșecuri atunci cînd se izbește de hotărîrea unul popor de a-și apăra libertatea și independenta.

Marea Britanic a intrat miercuri In posesia creditului de 
1,4 miliarde dolari ce i-a fost acordat de Fondul Monetar Internațional. Aceste fonduri au fost de îndată distribuite băncilor centrale ale diverselor țări pentru rambursarea sumelor împrumutate Băncii Angliei. Prin încasarea noului credit, datoria Marii Britanii față de F.M.I. a crescut la 2,8 miliarde dolari, ce urmează a fi rambursați pînă în 1971.

Preliminariile din statul New York. Practic, alegerile preliminare desfășurate marți in statul New York s-au încheiat, potrivit știrilor transmise miercuri seara de agențiile de presă, cu victoria senatorului Eugene McCarthy. Rezultatele arată că din cei 123 de delegați care vor reprezenta statul la convenția națională a partidului democrat, 53 vicepreședintelui Hubert Humphrey au obținutvicepreședintelui Hubert Humphrey au voturi,
O adunare în memoria pa- 

rașutiștilor cehoslovaci, care, în mai' 1942, au organizat un atentat împotriva conducătorului ocupației hitleriste din Cehoslovacia, Heydrich, a avut loc la Praga, relatează agenția C.T.K. La această adunare, precedată de o demonstrație a participanților la mișcarea de rezistență din Cehoslovacia, a luat cuvîntul J. Smrkovsky, președintele Adunării Naționale a R.S.C.
Delegația condusă de Mihal 

Bălănescu, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, care se află în vizită în Uniunea Sovietică, s-a înapoiat la Moscova, după o călătorie făcută Soci, avut țev,U.R.S.S., în cursul căreia au fost a- bordate probleme de interes reciproc. Seara, ministrul sovietic a oferit o masă în cinstea delegației române.

în orașele Leningrad, Kiev ți Miercuri, membrii delegației au o întrevedere cu N. D. Psur- ministrul telecomunicațiilor al

au un revenit senatorului. Adepții număr destul de redus de

la Varna au început lucră
rile colocviului științific consacrat aplicării Declarației privind principiile cooperării culturale internaționale. La această manifestare, organizată de Comisia națională bulgară pentru UNESCO, iau parte reprezentanți ai țărilor balcanice, scandinave și din regiunea Mării Medi- terane. Din țara noastră participă acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, și prof. Vladimir Hanga.

Hajek și-aJirl 
luni vizita oficială 
Germană. în cursul vizitei, nistrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace a fost primit de Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. alP.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., și a avut convorbiri ou ministrul afacerilor externe al R.D.G., Otto Winzer. După cum precizează agenția A.D.N., în cursul a- cestor convorbiri au fost abordate probleme referitoare la relațiile dintre cele două țări și probleme de interes comun, în special legato de a- sigurarea securității europene.

încheiat 
in R. D.mi-

Ministrul afacerilor externe 
al Finlandei, Ahti Karjalainen, a oferit un dejun în onoarea lui N. I. Vancea, ambasadorul Republicii Socialiste România, cu ooazia plecării sale definitive din Finlanda.

R. F. a Germaniei a acceptat 
să compenseze cea. mai mare parte 
a cheltuielilor S.U.A. pentru întreținerea trupelor lor staționate pe Rin, alocînd în acest scop suma de 725 milioane dolari, a anunțat Ministerul de Externe vest-german.

La cererea secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, Consiliul de Securitate a hotărît în unanimitate prelungirea mandatului forțelor O.N.U. în Cipru pînă la data de 15 decembrie a. c.

La Pekin au avut loc convorbiri între Ciu En-lai. premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Julius Nyerere, președintele Republicii Unite ~ vizită Tanzania, care se află într-o oficială în această țară.

După alte două zile de consultări intense la Palazzo del Quirinale cu șefii tuturor grupurilor parlamentare din Camera deputaților și Senat, președintele Italiei, Saragat, a însărcinat pe Giovanni Leone, senator pe viață, cu formarea noului guvern. Prin această desemnare se consemnează definitiv imposibilitatea realcătuiril coaliției guvernamentale de centru- stînga (compusă din reprezentanți ai partidelor democrat-creștin, socialist unificat și republican), precum și eșecul încercărilor de a se forma un guvern „monocolor" democrat-creștin. In eventualitatea că va eșua misiunea lui Giovanni Leone și nu va fi reținută propunerea P.C.I., a altor forțe de stînga, de a se însărcina cu formarea cabinetului o personalitate din afara partidului democrat-creștin și care să se bucure de sprijin din partea întregii stingi, singura soluție posibilă ar rămîne doar organizarea do noi alegeri.In așteptarea constituirii cabinetului Leone, a cărui reușită nu este cu totul certă, în rîndurile observatorilor se caută

să se descifreze considerentele care au condus spre această formulă. Nu se poate spune că este ușor de făcut deosebirea între un guvern „monoco- lor* democrat-creștin și un cabinet „de așteptare' format tot cu personalități

șeful statului a făcut o a- legere politică proprie, desemnîndu-1 pe Leone „în afara partidelor politice'. Cele mai multe păreri converg spre concluzia că partidul democrat- creștin, adoptînd soluția „guvernului de așteptare".

pentru a permite — după congresul P.S.U. — reconstituirea pe asemenea baze a coaliției guvernamentale tripartite. P.D.C. nu a răspuns însă acestor așteptări, preferind să se „dezangajeze" față de noul guvern, să riii-1
El m

SPRE UN „GUVERN
DE AȘTEPTARE

CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA N. PU1CEA

alo partidului democrat- creștin, dar la nivol mai scăzut. Observatorii politici relevă că dacă în prima variantă P.D.C. se angaja direct cu importante forțe politice, în cea de-a doua variantă el se „dezangajează", cel puțin formal, față de noul guvern. Este reținut, în a- celași context, faptul că

răspunde cu abilitate partenerilor săi de coaliție care au refuzat să participe la un nou guvern. în concepția inițială a celor două partide (P.S.U. și republican) ar fi trebuit ca P.D.C. șă propună un program clar de reforme menite să dea un „conținut înnoitor" formulei de centru-stînga

recunoască drept o expresie a politicii sale.Intr-o astfel de situație complexă și oarecum confuză se pune întrebarea: ce șanse ar avea viitorul „guvern de așteptare" ? Republicanii, după cum se pare, au și hotărît 3ă „favorizeze" constituirea noului cabinet, abți- nîndu-se doar de la votul

de învestitură în parlament. In rîndurile socialiștilor lucrurile încă nu par clarificate. In eventualitatea abținerii socialiștilor unificați și prosu- punînd că parlamentarii democrat-creștini vor a- corda cu toții votul lui Leone, acesta ar înregistra o majoritate foarte fragilă.Pentru Partidul Comunist Italian, Partidul Socialist Italian al Unității Proletare și alte forțe de Btînga, soluția „guvernului de așteptare" apare hibridă și necorespunzătoare intereselor generale. „Guvernul pe care îl așteaptă și îl cere țara — a declarat Umberto Ter- raccini, șeful grupului parlamentar comunist din Senat — trebuie să fie format de către acele forțe politice care doresc în mod sincer și pot să desfășoare acțiuni de reînnoire, care să se bazeze, în primul rînd, pe u- nitatea forțelor de stânga..." La rîndul său, direcțiunea P.S.I.U.P., întrunită marți, menționează într-un comunicat că „hotărîrea de a se constitui un așa-numit guvern- punte contrastează cu votul clar spre stînga al corpului electoral".
In ultimele săptâmîni, în numeroase regiuni ale R. F. a Germaniei au avut 
loc mitinguri ale agricultorilor în cadrul cărora aceștia și-au exprimat pro
testul împotriva consecințelor concurenței de pe Piața comună agricolă și 
au cerut să li se asigure posibilități de existență. în’ fotografie: aspect de 
la mitingul desfășurat la Osnabruck, la care au participat 8 000 de agricultori

Un avion militar american 
a pătruns la 15 iunie în spațiul aerian al R. P. Chineze, deasupra provinciei Guandun, anunță agenția China Nouă. în aceeași zi, o navă de război a S.U.A. a violat apele teritoriale ale R. P. Chineze în aceeași provincie. Un purtător de cu- vînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze a fost autorizat să dea un avertisment în legătură cu aceste acte provocatoare.

la 
sală ani de la apelul lansat la 18 iunie 1940 poporului francez de către generalul de Gaulle împotriva ocupației fasciste a Franței. Cu acest prilej, la Arcul de Triumf a avut loc o ședință comemorativă în memoria luptătorilor francezi căzuți în cursul celui de-al doilea război mondial pentru eliberarea Franței. La această aniversare a participat președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, precum și numeroase personalități civile și militare franceze.

19 iunie a fost anlver- 
la Paris împlinirea a 28 de
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Așadar, după patru luni de criză, Belgia are un nou guvern. Încă la 12 iunie premierul demisionar Vanden Boey- nants s-a prezentat în fața regelui Baudouin, aducîndu-i la cunoștință că noua sa încercare do a forma un cabinet ministerial a eșuat. In aceeași zi suveranul a încredinfat fostului prim ministru social-creștin, Gaston Eyskens, misiunea de „formator". La 17 iunie la Bruxelles s-a anunțai în sfîrșrt că s-a ajuns la o înjelegere între social-creștini și socialiști pentru a forma împreună un nou guvern prezidat de Gaston Eyskens.Observatorii politici din Bruxelles nu au întârziat să sondeze terenul pe care s-a realizat înțelegerea bipartidă. Primul lucru care le-a atras atenjia este legat de structura noului cabinet. Compus din 29 de miniștri (cu șase mai mulji decît în precedentul cabinet), 
el vădește încercarea de a i se asigura o „dozare lingvistică" e- chilibrată. Exceptîndu-I pe primul ministru (social-creștin flamand), miniștrii cooptați se împart astfel : 14 flamanzi și 14 valoni. De asemenea, în distribuirea portofoliilor sînt și alte aspecte sugestive : a fost creat un minister dublu pentru afacerile comunitare (relațiile flamanzi-valoni), un nou secretariat al economiei. Alături de Eyskens, alți doi foști prim-miniștri — Theo Lefevre și Pierre Harmel — fac parte din noul cabinet.în această formație, noul cabinet speră să reziste pînă la sfîrșitul acestui an și astfel să poată trece la votarea bugetului lăsat în suspensie de „criza de 132 de zile”. O declarație ministerială, ce va fi dată publicității în următoarele zile, ar urma să pună accentul în primul rînd pe urgența problemelor economice ce se impun cu 
o mare stringență îndeosebi în Sudul valon, rămas în urma Nordului flamand. Situîndu-se pe această poziție, cabinetul Eyskens vizează o mai largă adeziune populară și parlamentară.— Dar — cum consideră observatorii politici — pentru soluționarea acestor probleme noul guvern ar trebui să treacă la reforme de ordin constituțional și economic și să întreprindă acțiuni de modernizare a sfatului. Or, perspectivele, văzute prin prisma atitudinii adoptate de liberali, care au anunțat că se vor constitui într-o opoziție fermă, nu sînt dintre cele mai optimiste. „Le Monde", comentînd soluționarea crizei, scrie că „sociaîișfii și social-creștinii au decis să se coalizeze, dar ei nu s-au reunit decîf sub amenințarea unor noi alegeri, care ar fi fatale pentru marile formațiuni". Previziunile pesimiste sînt legate și de frământările ce s-au produs în rîndul socialiștilor la recentul congres, în care s-a decis după dezbateri controversate participarea alături de social-creștini în guvern. Patru federații ale acestui partid au respins programul tradițional ; una a intrat în disidență, refuzînd să mai participe la congres ; iar socialiștii din Bruxelles au votat împotriva participării la guvern.Ziarul „Le Drapeau Rouge", organul Partidului Comunist din Belgia, relevînd fragilitatea actualei coaliții guvernamentale, arăta că o stabilitate de lungă durată nu se poate obține decît prin crearea unor „mijloace de acțiune eficace asupra structurilor economice, care sînt fundamentale pentru impulsionarea progresului în toate domeniile*. Astfel, noul cabinet format de Gaston Eyskens va trebui să facă față unor divergențe între fracțiuni și partide, precum și unor dificile probleme economice, care au determinat, de fapt, căderea guvernului în urmă cu peste patru luni, ceea ce face pe comentatori să-și exprime îndoiala că Belgia ar fi ieșit definitiv din criză.
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