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Actualul an universitar debutează azi sub auspiciile transpunerii în fapt a Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea învățămîntului și a Legii învățămîntului, care au marcat o nouă etapă în istoria școlii românești. Partidul și statul nostru creează corpului profesoral și studenților condiții . de muncă și viață tot mai bune, asigură mersul înainte al învățămîntului de toate gradele la nivelul cerut de dezvoltarea economică și socială a țării noastre și de ce; ațele perspectivelor de dez- —,xa'' socialistă, sub semnul adîn- linderi în cotidian a științei și,.ipdu-se de adeziunea unani- .Crelor didactice din toate ge- ași a întregii studențimi, re- . liăsuri inițiate și stabilite de .uceyea de partid și de stat în ■opul perfecționării învățămîntului uperior se înscriu în coordonatele celui mai autentic spirit universitar modern. Vizînd ridicarea nivelului profesional-științlȘc al pregătirii stu-

denților, creșterea calității procesului instructiv-educativ, ele asigură a- șezarea învățămîntului la locul de cinste care-i este rezervat în societatea noastră socialistă. îmbunătățirile aduse nomenclatorului de specialități, înființarea primeloi’ secții de subingineri, structurarea învățămîntului universitar pe două cicluri, a- decvate celor două scopuri esențiale ale acestui sector — formarea de profesori secundari și de cercetători științifici — perfecționarea examenului de diplomă pentru facultățile universitare, de artă, economice, medicină. agronomie sînt tot atîtea măsuri care asigură mai buna desfășurare a activității noastre. Totodată, s-au inițiat consultări pentru crearea centrelor de cercetare științifică în unele institute de învățămînt superior. Proiectul de statut al personalului didactic va fi supus, pe baza hotăririlor Plenarei din aprilie a Comitetului Central al P.C.R., dezbaterilor' conferinței pe țară a corpului

AU ÎNDEPLINIT

mai
© RAFINĂRIILE DE 
TROLRafinăriile de petrol din au îndeplinit cu două zile devreme planul de producție pe 9 luni la toți indicatorii. Conducerea direcției generale de resort informează că s-au realizat pînă acum suplimentar benzine, motorine și uleiuri superioare, hidrocarburi aromate etc; a căror valoare la producția globală și marfă depășește 32 milioane lei. Rafinăriile au îndeplinit înainte de termen și prevederile planului de export.
• ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE DIN JUDE
ȚELE PRAHOVA, DÎMBO
VIȚA Șl BUZĂUîntreprinderile industriale din județul Prahova au încheiat primele 9 luni ale anului cu o producție industrială suplimentară în valoare de peste 160 milioane lei. Aproape întregul spor de producție, realizat de la începutul anului și pînă acum, s-a obținut pe baza creșterii productivității muncii.Și unitățile industriale din județele Dîmbovița și Buzău au încheiat la toți indicatorii, înainte de termen, planul pe 9 luni.(Agerpres)

rilor conferinței pe țară didactic de toate gradele.Un moment deosebit al versitare, care se înscrie tul general al perfecționării mecanismului întregii noastre vieți sociale, este organizarea noilor consilii profesorale, a senatelor și alegerea rectorilor, respectiv a decanilor. Noile organe de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior sînt investite cu drepturi largi, ceea ce va asigura o rezolvare operativă, bazată pe realitățile locale, a treburilor instituției, în cadrul actelor normative. Caracterul colegial, colectiv, al conducerilor de institute și de facultăți, în care, pe lingă membrii personalului didactic, participă cu drepturi egale reprezentanții organizațiilor de partid, sindicale și de tineret, garantează analiza multilaterală, complexă, a tuturor problemelor și găsirea soluțiilor optime, în interesul școlii și al persoanelor. O deosebită însemnătate o are trecerea în întregime a chestiunilor studențești în competența decanatelor și rectoratului și caracterul de for ce rezolvă contestațiile consiliului profesoral ; astfel se înlătură drumul lung pe care-1 luau Uneori solicitările, justificate sau nu, ale studenților.O etapă esențială în pregătirea anului universitar ce începe azi a constituit-o elaborarea noilor planuri și programe de învățămînt. Ele marchează progrese sensibile în procesul de perfecționare a școlii superioare ; totalul obligațiilor de activitate profesională a studenților s-a redus sub treizeci de ere săptămînal, numărul examenelor semestriale însumează un maxim de șapte anual. S-a îmbunătățit raportul între orele de curs și cele aplicative în favoarea celor din urmă.Sîntem pe deplin conștient! însă nu numai de ceea ce s-a realizat în ultimele luni în scopul înfăptuirii o- biectivelor novatoare stabilite ci și de marile obligații ce le avem de acum înainte. Firesc, din prevederile planului de învățămînt decurg în mod direct sarcinile privind programele de curs ca element care călăuzește întocmirea și prezentarea prelegerilor, seminariilor și celorlalte lucrări aplicative. Programele sînt atribut al fiecărui membru al corpului didactic, pentru că fiecare oră de activitate didactică se realizează individual. Contribuția colectivelor organizate — mai ales ale catedrelor și ale consiliului de facultate — constituie nu numai o metodă de lucru pentru realizarea sprijinului colegial al specialiștilor, ci și o necesitate pen-

vieții uni- în contex-

La 6 octombrie se va sărbători pe tot cuprinsul „Ziua recoltei", instituită partid și guvern în semn cinstire a hărniciei cu care țărănimea cooperatistă, toți lucrătorii din agricultură sporesc belșugul ogoarelor, de prețuire a contribuției pe care o aduc oamenii muncii de pe ogoare la edificarea construcției liste în patria noastră.în această perioadă. în comunele și orașele se pregătiri intense pentru pinarea acestei sărbători.Atenția principală este îndreptată spre organizarea acțiunilor care vor avea loc în comune și sate. Aici, o dată cu trecerea în revistă a succeselor înregistrate în activitatea economică a unităților agricole socialiste, în înflorirea satelor, vor fi evidențiate brigăzile, e- chipele. cooperatorii și muncitorii din întreprinderile agricole de stat și cele pentru mecanizarea agriculturii, care au adus o contribuție deosebită^ în valorificarea rezervelor care dispune fiecare unitate în vederea sporirii producției gricole. De asemenea, la sate vor fi puse în . vînzare măr-

furi industriale de sezon, cărți, publicații etc. Totodată, vor fi organizate manifestări cultural- artistice și sportive, serbări cîmpenești, hore, baluri.Manifestări de amploare vor avea loc în reședințele de județ și celelalte orașe și centre muncitorești. Prin grija organelor locale, vor avea loc manifestări cultural-artistice, serbări ale recoltei, concursuri și demonstrații sportive, jocuri distractive. Cu acest prilej, cooperativelor agricole fruntașe pe județ la cultura griului li se vor înmîna drapele și diplome. In toate localitățile urbane, precum și în centrele muncitorești, uniunile cooperatiste și direcțiile agricole vor amenaja expoziții agricole cu vînzare, unde își vor prezenta și valorifica produse cooperativele și întreprinderile agricole de stat. Sarcina principală a organizatorilor „Zilei recoltei" la orașe este să asigure permanent, atît expozițiile cu vînzare, cit și piețele, cu legume, fructe și alte produse agroalimentare de sezon, care să contribuie la a- provizionarea mai abundentă, în perioada de toamnă-iarnă, a populației cu astfel de produse.

(Continuare în pag. a IV-a)

Excelenței Sale
Arhiepiscopului MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru
NICOSIA

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cipru, vă transmit. în 
numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări pentru sănătatea și fericirea personală a Excelenței Voastre, 
pentru prosperitatea poporului cipriot.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelentei Sale
General maior YAKUBU GOWON

Șeful guvernului militar federal, Comandant suprem al forțelor armdte 
ale Republicii Federale Nigeria

LAGOS
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Federale Nigeria. în nu

mele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, adresez 
Excelenței Voastre și poporului nigerian cordiale felicitări și cele mai 
bune urări.

NICOLAE CEAUȘESCU

© CRITERIUL FUNCȚIO
NALITĂȚII ESTETICE ÎN 
GRAFICĂ APLICATA

© ROMANUL CA EXPRE
SIE A REALITĂȚII

La Timișoara 
VIAȚĂ MUZICALĂ DE 
AUTENTIC PRESTIGIU

Ca și m anii trecuți, o atenție deosebită se . dă organizării „Zilei recoltei" în Capitală. Și de această dată centrul manifestărilor care vor avea loc va fi Piața Obor. Aici se fac încă de pe acum pregătiri intense, astfel incit în dimineața lei de 6 octombrie să se chidă care manifestărilor prilejuite de sărbătoarea „Zilei recoltei". Numeroase unități agricole, dintr-un număr mare de județe, vor prezenta și vinde vizitatorilor — atît în standurile expoziției, cit și în celelalte piețe din Capitală ~ produse de cea mai bună calitate.„Ziua recoltei" — 1968 este pentru țărănimea noastră, pentru întregul popor, nu un prilej de bucurie și toare. Eforturile pe care pun acum lucrătorii de goare pentru strîngerea lor acestui an și punerea bazelor producției viitoare, pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de către conducerea partidului demonstrează însuflețirea cu care țărănimea oamenii muncii din agricultură întîmpină ceasta mare sărbătoare.

Luni 30 septembrie 1968. preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

Luni 30 septembrie 1968, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar si plenipotențiar

după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
ministrul industriei al Franței, 
Andre Bettencourt, sosit în Româ
nia pentru a participa la deschi
derea Săptămînii tehnicii franceze.

al Republicii Arabe Unite la Bucu
rești, Moustapha Moukhtar, caro 
și-a prezentat scrisorile de acrq£ii»“ 
tare. (Cuvîntările — în pagina B 
V-a).

al Danemarcei la București, John 
Knox, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare. (Cuvîntările 
în pagina a V-a).

Oaspetele a fost însoțit de Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a asistat 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

a-de

Jocul copilăriei era simplu : de-o parte hoții, de alta vardiștii. N-am nici un motiv să nu cred că și astăzi copiii se joacă tot așa : primii simulează furtul. cei din urmă simulează că-i prind. Și totul se ia de la capăt : eu mă fac că fur. tu te faci că mă prinzi.Dacă ne-am aminti pentru o clipă regula nevinovatului joc. am făcut-o stimulați nu de nostalgia vîrs- tei candorilor, ci de modalitatea în care unii administratori și apărători ai avutului obștesc înțeleg să-și exercite atribuțiile. Ei se joacă — se prefac doar că-i prind pe hoți. Jocul lor este cu atît mai dăunător cu cit — bineînțeles ! — ceilalți o fac în serios : furturile sînt cu adevărat furturi și hoții cu adevărat hoți. Hoții, delapidatorii nu se joacă.Conducerea de partid și de stat a subliniat în nenumărate rîndiiri importanța rolului pe care îl are perfectionarea activității

organelor noastre de justiție și de miliție în scopul asigurării integrității avuției întregului popor, lichidării furturilor și delapidărilor. Concomitent cu aceasta, opinia publică, vigilenta și combativitatea cetățenească, diferitele forme de control ob-

Bunea cu suma de 65 000 lei, contravaloarea a 276 de oi. Vreme de 10 ani. delapidatorul a tăiat și a vîn- dut, ca din propria-i turmă, oile statului. Activitatea lui nu era controlată de nimeni ? Da, dar iată în ce fel : La această întreprindere agricolă de stat
35S3

anchetă socială
ștesc urmează să-și spună cu și mai multă fermitate cuvîntul în viața noastră socială. Avem. în acest sens, un cadru legal precis conturat, receptiv la orice voce potriva lege. ce se ridică încălcărilor îm- de

*întreprinderea agricolă de stat Dealul Ocnei a fost păgubită de către tehnicianul zootehnist Gheorghe

saseinventarierea se făcea de către un singur salariat fără identificarea fiecărui animal în parte. In fond salariatul respectiv — fiind singur — „inventaria" după cum putea și mai ales după cum voia nefiind controlat de nimeni din conducerea întreprinderii. Documentele de inventariere, „formele" erau apoi trecute, în birou, comisiei. Și comisia... semna.

După cum se știe, pra tuturor documentelor de intrare și de ieșire a materialelor dintr-o unitate se exercită, de către or- | ganele de contabilitate, o- perațiunea numită în termeni tehnici rent. Aceasta zută, în mod instrucțiunile Neexercitarea curent sau exercitarea lui necorespunzătoare constituie premisa săvirșirii unor infracțiuni de mari proporții, cu consecințe multiple și dintre cele mai grave pentru bunul mers al producției unității păgubite.Astfel, la întreprinderea forestieră Piatra Neamț, din avutul obștesc a fost delapidată suma de 620 000 lei. într-o perioadă de 6 ani, de către gestionarul magaziei centrale de materiale tehnice. Va- sile Bodescu. Vina organelor de contabilitate este cu atît mai mare, eu cit metoda întrebuințată de V.B. era aceea a falsului grosolan, a modificării cantităților de materii și materiale. a majorării prețurilor la inventarieri etc. Cei vi- novați, gestionarul împreună cu 16 complici, au fost judecați pedepse an și 25 nică.Și tot la 25 de ani muncă silnică au fost condamnați si Constantin Neagră și Constantin Văcăroi de la I.D.M.S. — București. Ei au sustras împreună bunuri a căror valoare se ridică la suma de 190 000 lei. Independent de aceasta, ambii au fost părtași și la cei 150 000 lei cu care a fost păgubită aceeași unitate ca urmare a neregulilor comise cu prilejul recepției pieselor auto provenite din import. Procesele verbale de recepție se întocmeau cu ne>esnec- tarea realității. Aici, în fraudarea avutului obștesc, hoții erau ajutati chiar de către cei chemați să vegheze la respectarea legii..., de către delegați ai Inspecției comerciale de stat — ca Remus Duțescu. Favorizatorul a primit și el 14 ani muncă silnică.Tot datorită neexercită- rii controlului curent — pentru că, la urma urmei neexercitare înseamnă și exercitarea necorespunzătoare — la Oficiul P.T.T.R. din Afumați, factorul poștal Tudor Tudor și-a însușit suma de 146 000 Iei. „Tehnica lui" consta în a achita cu întîrziere. întîr- zierea ajungînd în unele cazuri chiar la cîteva luni, diferitele sume cuvenite des+inatarilor. Atît anea- jații, cit și conducerea oficiului, dînd dovadă de superficialitate în muncă, nu au sesizat nu anexa tantierului cesare, ci creionul și modificate.
Titus ANDREI

primit luni după-amiază pe Andre 
Bettencourt, ministrul industriei al 
Franței.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

(Agerpres)control cu- este prevă- expres, de în vigoare, controlului
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Tovarășului CIU EN-LAI

PEKIN

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

t> -F’

NOUL SISTEM DE SALARIZARE

Șl MAJORAREA SALARIILOR - 
stimulent puternic în creș
terea productivității muncii 
și îmbunătățirea activității 

economice
Continuîndu-se aplicarea în practică a 

hotăririlor Congresului al IX-lea al parti
dului cu privire la creșterea salariului 
real al oamenilor muncii cu circa 20—25 
la sută în 1970 față de 1965, în princi
pal prin majorarea salariului nominal, de 
la 1 iunie a.c., intr-un numă' de între
prinderi se experimentează noul sistem 
de salarizare și majorare a salariilor. 
Prin caracteristicile sale, NOUL SISTEM 
DE SALARIZARE $1 MAJORAREA SALA
RIILOR ESTE CONCEPUT CA O PlRGHIE 
DE BAZA A ÎNTĂRIRII COINTERESĂRII 
Șl RĂSPUNDERII MATERIALE A COLEC
TIVELOR DIN INTRE PRINDERI 1N RE- 
ZULTATELE ACTIVITĂȚII LOR; EL ESTE 
DE NATURĂ SA ÎNTĂREASCĂ APLICA
REA CONSECVENTĂ Șl DEPLINĂ A 
PRINCIPIULUI SOCIALIST AL REPARTI 
ȚIEI, IN FUNCȚIE DE CANTITATEA, CA
LITATEA Șl RĂSPUNDEREA SOCIALĂ A 
MUNCII. In acest fel, noul sistem de 
salarizare îmbină în mod armonios inte
resele personale ale fiecărui om al 
muncii cu interesele întregii societăți și 
contribuie la ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a eficienței întregii activități eco-

nomice. Totodată, aplicarea lui va asigu
ra reflectarea nemijlocită în nivelul veni
turilor a rezultatelor efectiv obținute în 
muncă, pentru ca toți salarlații să fie 
retribuiți după criteriul aportului lor real 
la înfăptuirea sarcinilor dezvoltării eco
nomiei.

Deși de la începerea experimentării 
noului sistem de salarizare și majorarea 
salariilor a trecut o perioadă relativ 
scurtă, se pot schița de pe acum unele 
învățăminte practice. In esență, CARE 
SÎNT PRINCIPALELE ASPECTE CE SE POT 
EVIDENȚIA 1N CADRUL ACȚIUNII DE 
EXPERIMENTARE A NOULUI SISTEM DE 
SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARII
LOR Șl ÎN CE MĂSURĂ STIMULEAZĂ EL 
INIȚIATIVA, COMPETENTA Șl RESPONSA- 
BILITATEA COLECTIVELOR UNITĂȚILOR 
RESPECTIVE IN LUPTA PENTRU FRUCTI
FICAREA DEPLINĂ A RESURSELOR DE 
CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
Șl DE PERFECȚIONARE MULTILATE
RALĂ A PRODUCȚIEI ? (Redăm în pa
gina a lll-a a ziarului, concluziile unei 
anche'e întreprinsă pe această temă, în 
cîteva întreprinderi industriale).

și condamnați la variind între un de ani muncă sil-

că sus-numitul Ia cotorul chi- documentele nealtele. scrise cu
(Continuare în pag. a Il-a)

Piatra Neamț — vedere panoramică

Cu ocazia celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze. în numele poporului român și guvernului Republicii 
Socialiste România vă transmit dumneavoastră Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze și poporului chinez calde felicitări și urări 
de noi succese în construirea societății socialiste.

îmi exprim convingerea că prietenia trainică dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Chineză se va întări și dezvolta 
în interesul popoarelor român și chinez, al cauzei socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Mă fac că 
te prind...

Prezența cetățeanului
in activitatea
administrației locale

£ Dezvoltarea continuă a tuturor o- i.t rașelor și comunelor, buna lor gospo- ' dărire și înfrumusețare ocupă un loc primordial pe agenda de lucru a consiliilor populare. In acțiunile diverse, ce se succed fără încetare în tot cursul anului și în strînsă legătură cu anotimpurile, cetățenii localităților respective joacă un rol foarte activ. Ei sînt de față, prin reprezentanții lor, la elaborarea hotărî- rilor care preced declanșarea lucrărilor de interes obștesc, își spun părerea și contribuie cu experiența lor la alegerea celor mai avantajoase soluții. Apoi, cetățenii participă activ pe întreg parcursul realizării celor mai multe dintre lucrările edilitare. Atragerea maselor la solutionarea treburilor obștești a devenit o metodă de lucru obișnuită a consiliilor populare — expresie vie a democrației socialiste.— Contactul direct, stabilit chiar la înființarea consiliilor populare cu locuitorii orașelor și comunelor, ne relata tov. Dumitru Bălan, prim- vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Brăila, am căutat prin toate mijloacele să-1 dezvoltăm, să-1 permanentizăm. Interesul manifestat atunci de fiecare participant la a- dunările populare ne-a convins că succesul acțiunilor noastre stă în folosirea acestui adevărat tezaur pe care-1 reprezintă spiritul gospodăresc colectiv. Sutele de propuneri făcute cu acel prilej au călăuzit primii pași ai organelor locale ale puterii de stat spre acțiunile cele mai importante. Membrii comitetului nostru executiv, repartizat! pe grupe de comune, sprijină în prezent consiliile populare comunale în consolidarea legăturilor lor cu masele în vederea realizării obiectivelor de gospodărire și înfrumusețare propuse.Interlocutorii noștri ne-au relatat numeroase exemple, care constituie tot atîtea dovezi ale faptului că a- tunci cînd se cere, din capul locu-- lui. părerea șl sprijinul cetățenilor, participarea lor la înfăptuirea lucrării respective este asigurată. Tn comuna Plopi, din județul Brăila, s-au introdus conducte de apă pe ulițe. Plopenii nu s-au lăsat pînă nu au obtinut cele necesare lucrării. Și cei din satul Pribeag au insistat asupra necesității unui magazin în satul lor. După numai două luni de la obținerea materialelor, magazinul intra în funcțiune. Locuitorii comunei Săpoca din județul Buzău s-au sfătuit împreună ce pot face pentru a-și înfrumuseța si mai mult comuna. Au hotărît să înceapă prin a face garduri noi și podețe de beton în fata caselor, ceea ce a schimbat într-adevăr în bine înfățișarea comunei.Amploarea lucrărilor edilitare din orașe și municipii, importanta lor impun consultarea maselor, a specialiștilor, Uneori este vorba de construcții a căror valoare se ridică la multe milioane. E firesc să se chibzuiască bine înainte de a li se pune temelia.— Cît de mult își iubesc brăile- nii orașul, ne spunea primarul municipiului Brăila. Constantin Radu,

am putut să ne dăm seama cu prilejul pregătirilor ce s-au făcut pentru aniversarea a 600 de ani de e- xistență. Intr-o adunare la care au participat 2 000 de oameni am înfățișat întregul ansamblu de lucrări ce intenționam să-1 realizăm. S-a discutat totul în amănunt, iar cînd s-a trecut la fapte, am simțit din plin sprijinul cetățenilor. Valoarea muncii patriotice se cifrează la circa 40 milioane lei în acest an.La Consiliul popular județean provizoriu Buzău am întîlnit aceeași preocupare pentru așezarea măsurilor mai importante pe baza solidă a consultării largi a tuturor factorilor interesați, Tov. Gheorghe Tudor, prim- vicepreședinte al comitetului executiv. ne informează că toate lucrările
raid - anchetă

de salubrizare, de înfrumusețare au fost stabilite în urma consultării, pe toate treptele, a deputatilor și cetățenilor din circumscripții Pentru lucrările din zonele industriale ale orașelor s-a solicitat părerea și sprijinul întreprinderilor. a comitetelor sindicale.Faptul că în toate acțiunile lor consiliile populare se bucură de sprijinul neprecupețit al concetățenilor lor este un bun cîștigat. Reprezentanții organelor locale se gîndesc însă la valorificarea pe o scară superioară a cunoștințelor și experienței locuitorilor din orașe sau comune. Pînă acum a fost solicitată mai mult forța brațelor. Cetățenii au ieșit cu voie bună la săparea de șanțuri sau alte lucrări care nu necesită o calificare specială. Dar în majoritatea orașelor sînt sute de ingineri, profesori, medici etc. al căror aport Ia rezolvarea treburilor obștești poate fi mult mai substanțial.— Intr-adevăr, era de părere și tov. Clement Șerbănică, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Buzău, se mai practică uneori sistemul de a-i pune pe deputat! și pe cetățeni în fata unui plan dinainte stabilit. Desigur, ei contribuie la realizarea lui. Dar. așa cum experiența o dovedește. este mult mai nimerit să li se ceară părerea chiar de la. elaborare. Unele consilii populare mai consideră consultarea maselor ceva facultativ, o formalitate. Cred că o asemenea îndatorire trebuie să aibă caracter de lege.Firește, trebuie acționat și în direcția lichidării unor practici învechite. S-a făcut observația că uneori propunerile pe care le fac deputății sau cetățenii vizează doar interesele înguste, ale străzii sau ale circumscripției. Aceasta se datorește. după opinia primarului Brăilei, faptului că cetățenii nu cunosc preocupările de ansamblu ale edililor. „Este firească dorința fiecăruia de a ridica, dacă se poate dintr-odată, strada sau cartierul pe cea mai înaltă treaptă

de civilizație. Sînt convins însă că dacă noi le vom explica oamenilor că sumele destul de mari ce ni se alocă anual din bugetul statului trebuie totuși eșalonate și gospodărite cît mai judicios, în raport cu urgenta lucrărilor. ei ne vor înțelege și ne vor ajuta. Avem trei cartiere — Radu Negru, Chercea și Brăilița — care ne pun foarte serioase probleme de urbanizare ; ne gîndim să găsim un loc potrivit pentru noul obor și pentru alte construcții comerciale ; vrem să găsim noi elemente decorative, mai originale, care să dea străzilor frumusețe. Despre toate acestea intenționăm să discutăm cu cetățenii, folosind cele mai diverse forme pentru a le afla părerea".După cum a reieșit dintr-o discuție cu cadrele de conducere ale direcției de gospodărie comunală a județului Brăila, printre propunerile cetățenilor sînt unele deosebit de valoroase. Iată și un exemplu : tehnicianul S. Fiu a lucrat timp de un an. fără ca cineva să-i ceară, la un studiu cu privire la utilizarea aburului de la uzina electrică pentru termoficarea a cîteva mii de apartamente. Specialiștii din direcție apreciază propunerea ca perfect realizabilă și cu mare eficientă economică, drept care fac demersurile necesare pentru aplicarea ei. Această propunere nu a venit pe circuitul pe care îl parcurg de obicei propunerile cetățenilor. $1 e bine că nu s-a întîmplat așa. deoarece acest circuit e cam lung si destul de complicat. Astfel, propunerile merg initial la comisia organizatorică. de unde sînt trimise. după specific, serviciilor de specialitate. Cele privitoare la gospodăria comunală ajung la secția de resort a municipiului. După frecventa și importanta lor. tehnicienii de acolo le selecționează și le introduc în planul de lucrări. Acest plan ajunge Ia comitetul executiv al municipiului, apoi la direcția de gospodărie comunală. care le introduce în planul său și te repartizează întreprinderilor din subordine. Nu punem la îndoială bunele intenții și priceperea celor care, în momentul de fată, fac această selecție. Credem însă că specialiștii din direcțiile județene de gospodărie comunală ar putea să facă această operație cu mai mult discernământ dacă, bineînțeles. Ii s-ar cere părerea, ceea ce ar fi. înainte de toate, în avantajul detașării elementelor noi. originale, ca si al operativității.Mergînd mai departe, unul dintre interlocutori afirma că un rol Important. pentru valorificarea propunerilor. are în primul rînd cel care le colectează. De aceea, legătura cu cetățenii trebuie încredințată unor lucrători cît mai reprezentativi, cît mai competent! ai consiliilor populare. In concluzie, se poate a- firma că între consiliile populare și cetățeni există relații trainice, cărora le stau mărturie cele mai diverse acțiuni. desfășurate pe planul larg al întregii țări. Pe de altă parte, sînt îndreptățite și demne de tot interesul strădaniile ce se depun pentru perfecționarea acestor relații, pentru așezarea lor pe baze noi.
Rodica ȘERBAN

PRINCIPIILE
BUNEI GOSPODĂRIRI
Șl PRACTICA EDILITARĂ

Cadrul nou de organizare admi- nistrativ-teritorială a județului Mureș — cuprinzînd două municipii, 4 orașe, 91 de comune, din care 5 suburbane — întrunește toate elementele necesare dezvoltării lor multilaterale. După cum se subliniază însă în documentele de partid și de stat, elaborarea celor mai bune forme de organizare nu reprezintă un scop în sine, nu asigură prin ele însele succesul; hotărîtor este nive
lul activității ce urmează a fi des
fășurată, folosind cadrul favorabil 
care a fost creat. Tocmai de aceea, chiar de la constituirea sa, comi
tetul executiv al consiliului popular 
județean se străduiește să aplice cu 
fermitate principiile de bază ale vie
ții noastre sociale, între care mun
ca colectivă și întărirea răspunderii 
personale față de atribuțiile ce-i re
vin ocupă un rol primordial. Dezbaterile din ședințele lunare de comitet executiv sînt menite să îmbunătățească activitatea curentă și de perspectivă în toate domeniile — economic, social-cultural, edilitar- gospodăresc — să ducă la valorificarea mai deplină a potențialului uman și material.

„In întreaga sa activitate — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la recentul miting din Timișoara — 
partidul comunist pornește de la 
necesitatea îmbunătățirii continue a 
nivelului de trai al celor ce muncesc 
în România. Telul suprem al poli
ticii noastre este omul, bunăstarea 
materială și spirituală a omului". Aceste principii, pe care partidul le-a afirmat cu consecventă de-a lungul tuturor acestor ani. ne călăuzesc în permanentă. Una din multele dovezi în această direcție o constituie însăși alegerea temelor dezbătute în ultimul timp de către comitetul nostru executiv: înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor. aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, modul de soluționare a scrisorilor, cererilor și sesizărilor cetățenilor, activitatea direcției de industrie locală, a administrației financiare, realizarea lucrărilor de întreținere și modernizare a drumurilor. La aceste ședințe. vicepreședinții informează comitetul executiv asupra problemelor care s-au ivit între două ședințe, modul în care ele au fost rezolvate și fac propuneri pentru munca de viitor. Incetățenirea unui asemenea stil de muncă, avînd la bază tzn 
permanent schimb de păreri și in
formare reciprocă, fac ca ședințele comitetului executiv să fie bogate în conținut, să-i antreneze pe toți membrii săi la realizarea sarcinilor ce le revin, să contribuie la întărirea disciplinei și a răspunderii.Una din primele măsuri luate a fost delimitarea atribuțiilor și re
partizarea sarcinilor pe salariați. In acest scop, am elaborat proiecte de regulament de funcționare a direcțiilor și serviciilor din aparatul propriu, cum sînt direcția tehnică, administrația locală de stat, planificare, salarizare și preturi, serviciul secretariat administrativ, corpul de inspectori, Desigur că aceste proiecte de regulament, luate separat sau în totalitate, au carențe, necesită îmbunătățiri, concretizări, completări. rezultate din practică și din cerințele activității de zi cu zi. Le considerăm însă ca o bază de plecare. Eforturile noastre în această direcție nu sînt însă suficiente, fiind necesare precizări din partea unor foruri centrale. Bunăoară, sînt sectoare al căror profil nu ne-a permis să le repartizăm într-un mod cît de cît judicios unei direcții sau unui serviciu din aparatul propriu.

loan BENKO
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 

judejean provizoriu MureșAvem în vedere, de exemplu, gospodărirea fondului silvic comunal, asigurarea materialelor necesare lucrărilor de electrificare, a celor din contribuția voluntară etc.
Întărirea spiritului de răspundere 

și ridicarea nivelului de competen
ță sînt condiționate și de atenția 
pe care comitetul executiv o acor
dă informării și îmbogățirii cunoș
tințelor salariaților, laturii educati
ve a aparatului. Deși în prezent numărul lucrătorilor este mult redus, aceștia, avînd o pregătire politică și profesională corespunzătoare funcțiilor pe care le ocupă, sînt în măsură să contribuie mai substanțial la rezolvarea operativă și corectă a sarcinilor. Atenția pe care am acordat-o selecționării aparatului și preocuparea permanentă pentru instruirea lui a făcut posibil ca într-un timp relativ scurt să formăm salariați care să nu fie simpli înregistratori ori transmițători de sarcini, ci oameni capabili să propună și să se pronunțe în cunoștință de cauză asupra unei soluții pentru rezolvarea oricărei probleme în discuție. In urma controalelor efectuate, aparatul nostru de teren prezintă o serie de propuneri temeinic gîndi- te, urmărind îmbunătățirea muncii, eliminarea practicilor învechite și rezolvarea unor probleme concrete la nivelul județului. Am menționa, între altele, propunerile privind justa folosire a pășunilor comunale date în folosința cooperativelor agricole de producție, pornindu-se de la constatarea că unele din aceste pășuni — cum s-a întîmplat la Cu- cerdea. Bogata, Lunca și în alte locuri — au fost transformate în terenuri arabile, fapt ce poate avea consecințe defavorabile asupra dezvoltării șeptelului.Sfaturile populare comunale erau obișnuite ca, zilnic, să fie vizitate de delegații raionali, iar problemele lor să fie rezolvate cu aparatul și potrivit indicațiilor acestora. Se încetățenise. în multe privințe, o tutelă care a lipsit organele comunale și de competentă, dar și de răspundere. Tn noua structură a administrației, lucrurile s-au modificat esențial. Tn același timp, nu mai este posibil ca un delegat din aparatul consiliului popular județean să fie prezent permanent în fiecare comună. Pînă cînd însă aparatul consiliilor populare comunale se va „roda", pînă cînd va intra pe făgașul unei activități bine puse la punct — și considerăm că metoda va trebui folosită în continuare — este necesar și posibil ca 
deplasarea oricărui reprezentant al 
consiliului județean în comune să 
reprezinte pentru acestea un spri
jin concret, efectiv. O asemenea practică a început, de altfel, să intre în obișnuit.

Disciplina și punctualitatea sînt 
condiții esențiale ale eficienței în
tregii activități, atribute care ridică 
prestigiul organelor locale în ochii 
cetățenilor, ai tuturor celor ce li se 
adresează. Iar una din condițiile în
cetățeniră lor pe scară largă — 
exercitarea unui control ferm, exi
gent. Pentru a ilustra modul cum aplicăm noi aceste principii, putem arăta că am controlat prin colective formate din specialiști, conduse de către vicepreședinți și, în majoritatea cazurilor, chiar de către pre

ședintele comitetului executiv, activitatea în domeniul investițiilor, construcțiilor și al respectării disciplinei financiare. Asemenea controale, soldate cu analize temeinice, făcute la fața locului, s-au ținut în municipiile Tg. Mureș și Sighișoara, în orașele Tîrnăveni, Luduș și altele, finalizîndu-se în găsirea unor soluții corespunzătoare îndeplinirii obiectivelor economice ale fiecărui sector.
Realizarea sarcinilor revenind or

ganelor locale ale administrației de 
stat este condiționată de atragerea 
maselor largi de oameni ai muncii 
la rezolvarea treburilor obștești. Felul în care este înțeleasă importanța acestui deziderat se reflectă, între altele, și în aspectul estetic si edilitar-gospodăresc, „cartea de vizită" a localităților noastre. Fără nici o exagerare, putem afirma că avem realizări frumoase în municipiile Tg. Mureș și Sighișoara, în orașul Luduș, în comunele Bălău- șeri, Sîngeorgiul de Mureș. Păsă- reni, Adămuș. Vînători și multe altele, unde comitetele executive ale consiliilor populare, sub îndrumarea organelor locale de partid, au reușit să pună în valoare munca creatoare și spiritul de inițiativă al cetățenilor.Un alt deziderat major, ce stă în 
fața comitetelor executive ale con
siliilor populare este acela de a mi
lita pe toate căile pentru respec
tarea cu strictețe a legalității socia
liste. pentru aducerea la îndeplinire 
a tuturor sarcinilor ce le revin din 
legi, decrete, hotărîri. Iată însă că această obligație este doar parțial înțeleasă de către unele comitete e- xecutive ale consiliilor populare comunale. Deși s-a accentuat, în repetate rînduri, că legea nr. 6 din 1957 este în vigoare, unele comitete executive nu s-au îngrijit de tinerea lunară a sesiunilor consiliilor populare și nici nu au sprijinit comisiile permanente pentru ca a- cestea să aibă continuitate în muncă. Nu în toate locurile s-au îndeplinit sarcinile legale care asigură legătura firească dintre deputati și alegători.Conducerea partidului și statului nostru au subliniat cu toată tăria 
obligațiile be revin .comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare în 
rezolvarea operativă a cererilor, se
sizărilor, reclamațiilor și propune
rilor cetățenilor. O analiză temeinică, tăcută de comitetul nostru e- xecutiv la ultima sa ședință, a stabilit că organele executive ale consiliilor populare din orașele și comunele județului nostru sînt conștiente de sarcinile în acest domeniu. Majoritatea comitetelor executive organizează, potrivit unui grafic, deplasări în satele care le aparțin, cu care ocazie primesc șl, pe cît posibil și rezolvă, cererile oamenilor muncii.Iată, așadar, trecute în revistă cîteva din principalele componente ale stilului nostru de muncă, ale modului cum se reflectă ele în rezultatele activității. La cele spuse pînă aici, am vrea să adăugăm că nu putem trece nici peste unele aspecte, la prima vedere de mai mică importanță, cum ar fi folosirea integrală a timpului de lucru, ținuta demnă a lucrătorilor consiliilor populare în relațiile de serviciu și întocmirea unor lucrări care să corespundă întru totul exigentelor administrației socialiste de stat. Toate acestea vor constitui pentru noi o- biective permanente de urmărit, convinși fiind că ele sînt hotărî- toare pentru realizarea sarcinilor complexe ce revin organelor locale.

(Urmare din pag. 1)

Legea privind organizarea administrativă a teritoriului precizează noțiunea de municipiu ca fiind dată orașelor care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural- științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții. La sesiunea Marii Adunări Naționale, definind locul municipiilor în cadrul noii organizări administrative a tării, tov. NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia că „municipiile vor dispune de o autonomie mai mare decît alte centre urbane în utilizarea fondurilor materiale și bănești puse la dispoziția lor, în conducerea și organizarea activităților locale economice, edilitar-gospodărești și culturale".Era firesc ca. în cursul aplicării legii, autonomia municipiului, mai mare decît a altor centre urbane, să se contureze prin stabilirea unor atribuții, competențe și răspunderi pentru consiliul popular municipal, care să-i asigure condițiile și posibilitățile necesare rezolvării operative și eficiente a multiplelor probleme pe care viața unei astfel de localități i le pune în față. Acest lucru s-a făcut simțit în mică măsură ; mai mult, au apărut și unele anomalii cu repercusiuni negative în activitatea municipiilor. Am în vedere, în primul rînd, faptul că prin crearea automată a direcțiilor la nivelul județelor, chiar a- colo unde acestea își desfășoară aproape întreaga activitate pe raza unui municipiu, s-au limitat excesiv atribuțiile și competența acestuia. In cazul municipiului Iași, limitarea

atribuțiilor se face simțită mai ales în sectoarele de gospodărie comunală, în- vățămînt, sănătate, comerț. Felul în care au fost așezate relațiile direcțiilor județene cu municipiul și felul in care aceste direcții își desfășoară activitatea au dus la situația ca problema principală ce trebuie rezolvată în cadrul unui municipiu cu o populație numeroasă — aceea a bunei deserviri a cetățenilor — să fie neglijată.Să luăm, bunăoară, gospodăria comunală. Toate întreprinderile și unitățile de gospodărie din municipiul Iași aparțin acum de direcția județeană de gospodărie comunală. In a- ceastă situație, municipiul a devenit un oarecare contractant cu direcția județeană. Dar activitatea acestor întreprinderi (în fond, aproape întreaga activitate a direcției județene) se desfășoară la noi acasă, la municipiu. Căci I.G.L.L., de pildă, administrează și întreține fondul locativ al municipiului. I.T.S. înfrumusețează și întreține curățenia cartierelor municipiului, întreprinderea de transporturi deservește transportul în comun numai pe raza municipiului ș.a.m.d. Cum poate acționa comitetul executiv municipal în cazul cînd aceste întreprinderi nu execută Ia timp și în bune condiții lucrările și serviciile de interes vital pentru oraș si cetățeni ? Nu poate interveni decît cu sfaturi și rugăminți, deoarece conducerea. îndrumarea și dreptul de control asupra activității acestor întreprinderi nu-i aparțin. Ne rezumăm la a face informări și a aștepta luarea măsurilor de către direcțiile județene. Acestea însă

se iau numai dacă sînt „rentabile" pentru unitățile respective. Din această cauză se întîmplă ca întreținerea clădirilor să se facă, de regulă, Ia acelea pentru care s-au prevăzut fonduri mari. Spre exemplu, din cele peste 900 de obiective contractate pentru reparații în acest an de către I.G.L.L. prin I.R.C. (o altă întreprindere a direcției județene) s-au terminat pînă acum doar 251 obiective. La toate aceste lucrări valorile

loare mai mică. Un alt caz. Cerința pusă de comitetul executiv municipal de a se realiza fațade în soluție definitivă la imobile, care să se încadreze în noile ansambluri construite, a fost repede respinsă. Singurul motiv — lucrările nu sînt rentabile pentru I.R.C.Cele relatate pînă aici a- testă că. fiind pus în situația de a rezolva problemele gospodărești-edili- tare ale municipiului prin direcțiile județene, comitetul executiv municipal

pal în situația de a nu putea acționa direct pentru rezolvarea unor probleme de care răspunde în fața cetățenilor. De aceea, propunem ca, în asemenea cazuri, direcția respectivă să nu fie la județ, ci la municipiu. In acest fel. a- vînd conducerea. îndrumarea și dreptul de control, consiliul popular municipal și comitetul său executiv vor putea coordona întreaga activitate de gospodărire a orașului, cît si fondurile necesare lărgirii

nală ar fi la municipiu, unde de fapt își duce a- proape toată activitatea, și dacă comitetul executiv ar avea competența în a- tribuirea de terenuri și credite, ar putea satisface mai operativ urgențele, știut fiind că autorizația de construcție o dă municipiul. La județ poate să rămînă un serviciu pentru construcții proprietate personală care să se ocupe de celelalte orașe și de comunele subordonate. In a-

Prerogative municipale 
monopolizate de județ

sînt însă de la 50 000 lei în sus. Cele pentru ale căror reparații s-au prevăzut sume mai mici (circa 150 de obiective), nici n-au fost luate în seamă. Cum se justifică această situație? Direcția de resort socotește că dacă ar executa lucrări de valori mici, și-ar dispersa forța de muncă și materialele, ceea ce ar duce, chipurile, la scăderea rentabilității. Or. noi apreciem că trebuie găsite alte căi prin care să se asigure rentabilizarea la I.G.L.L. și nu prin neglijarea lucrărilor neapărat necesare, chiar dacă ele au o va-

Gheorghe CAMBOSE 
prim-vicepreședinfe al Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal lași

nu poate realiza o corelare a lucrărilor și acțiunilor în interesul general.Subordonarea automată a întreprinderilor din municipiu la direcțiile respective județene, chiar și în cazul lașilor, unde direcția de gospodărire comunală iși desfășoară peste 90 la sută din activitatea sa pe raza municipiului. pune comitetul executiv munici-

rețelei stradale, de canalizare, de apă etc. De a- semenea, la această direcție municipală să treacă și oficiul de construire a locuințelor proprietate personală. deoarece în forma concepută, de a aparține județului, nu se rezolvă just cerințele care, sînt la un municipiu ca al nostru.Dacă oficiul de locuințe proprietate perso-

cest fel cred că s-ar evita relațiile birocratice privind rezolvarea cererilor oamenilor muncii. Căci, în actuala situație nu o dată s-a întîmplat să ni se trimită spre rezolvare sesizări ale unor cetățeni care reclamă oficiul și întreprinderea constructoare pentru că le-au schimbat ordinea și timpul execuției lucrărilor. Noi am trimis aceste scrisori la județ pentru că n-am avut ce răspunde. Nu noi dăm a- vize pentru construcții proprietate personală, nu noi aprobăm creditele, nu

noi răspundem de execuția lucrărilor.Municipiul Iași este subordonat față de județ și în domeniul comerțului de stat. Or, direcția comercială județeană își desfășoară circa 90—95 la sută din activitate pe raza municipiului. Consiliul popular municipal, deși cunoaște cel mai bine cererea de consum a populației, nu poate interveni decît cu sfaturi. Să nu mai vorbim de unele decizii și instrucțiuni privind activitatea unităților comerciale, care ar trebui date de organul local al puterii și administrației de stat, dar nu Ie emitem din cauză că nu avem pe cine obliga.O precizare este necesară și în legătură cu activitatea unităților de în- vățămînt și de sănătate. Trecerea acestora în exclusivitate în subordinea direcției sanitare și a inspectoratului școlar județean nu mi se pare potrivită. Pe raza municipiului avem un număr mare de școli și unităti sanitare. Dar, în cadrul relațiilor existente. îndrumarea și controlul acestora de către municipiu sînt pur formale. Pe de o parte, comitetul executiv municipal nu are atribuții de îndrumare și control, dar dispune de fonduri pentru gospodărirea școlilor; pe de altă parte, județul are aceste atribuții, dar pentru realizarea lor are nevoie de fondurile municipiului, Ce-i de făcut ? Aș propune să se studieze posibilitatea înființării unor inspectorate școlare municipale cu inspectori de la actualul inspectorat județean. care să primească sarcini în raport cu numărul școlilor existente in raza municipiului.

In domeniul sănătății, constatăm că în prevederile pentru anul viitor nu s-au mai prevăzut fonduri bugetare la municipiu. S-a trecut totul la direcția sanitară județeană, deși foarte multe unități sanitare activează pe raza municipiului, iar pentru rezolvarea unor probleme gospodărești și chiar de dezvoltare a unităților sanitare, se apelează în continuare tot la consiliul popular municipal.Iată de ce consider că măsurile luate în legătură cu lărgirea atribuțiilor și competența consiliilorpopulare sînt susceptibile de îmbunătățiri, că trebuie să se respecte. în aplicarea acestor măsuri, indicațiile partidului cu privire la lărgirea autonomiei municipiilor. Soluția nu este alta decît aceea ca, ținîndu-se seama de răspunderea ce revine consiliilor populare municipale, ca organe locale ale puterii de stat, față de cetățeni și de organele superioare de partid și de stat, să li se atribuie ceea ce le lipsește în momentul de fată : organismele și cadrele, pîrghiile economice și organizatorice necesare conducerii și organizării competente a activității locale economice, edilitar- gospodăresti și Social-cul- turale. Desigur că propunerile făcute suportă încă analize și precizări. De aceea, cred că ar fi bine ca și Comitetul pentru problemele administrației locale să organizeze consfătuiri la nivel republican cu cei ce lucrează în organele locale ale puterii și administrației de stat, pentru un schimb de păreri, util atît activității municipiilor, cît și a județelor.

Ștefan Niculescu era contabil-șef la Stațiunea experimentală Caracal. El trebuia deci să vegheze la gestionarea corectă a tuturor valorilor materiale și bănești ale unității. Departe însă de el asemenea pieo- cupări. De exemplu, evidența debitelor de la cantină a fost inexistentă. La fel și verificarea debitelor de rețineri prezentate de către gestionari. Mai mult, după ce prin totala neîn- deplinire a atribuțiilor sale de serviciu produce stațiunii o pagubă de 82 000 lei. el încearcă să introducă în contul centrului școlar a- gricol o factură falsă In valoare de 98 000 lei. A primit și el o pedeapsă pe măsura faptelor.Alteori, semnătura „gospodarului" unității o în- tîlnim pe foaia de angajare pentru funcții de gestionar sau pentru alte funcții care oferă — unor indivizi incorecți, evident — posibilitatea păgubirii unității cu sume importante, prin falsificarea de acte etc., a unor persoane cu o substanțială listă de antecedente penale. Angajat în- tr-o asemenea funcție, de exemplu, Rotii Iosif, de la Cooperativa „Deservirea" din Turda, avea la activul său, nici mai mult, nici mai puțin decît... 11 condamnări. Ne îndoim că ar mai putea exista un om de bună credință care să apeleze la serviciile unui asemenea gestionar.Dar, uneori, atitudinea conducătorilor unor unități de producție este de-a dreptul incredibilă. Se constată lipsă din gestiune, se trece imediat la recuperarea pagubei, se face adresă -e organele de miliție, îi 1 cercetările, începe jud rea procesului, dar d/ datorul este lăsat și pe departe în funcție. Est, zul O.C.L. „Alimenta, din Bacău (director — lo.. Cîrnu, contabil-șef — Lupu KIein) : delapidatorului Nicolae Lungu nu i-a fost luată gestiunea pînă cînd organele de miliție nu l-au arestat.La nici o lună după a- ceasta, același director și același contabil-șef vin să se plîngă organelor de miliție, printr-o nouă adresă, că Nicolae Lungu a delapidat și după sesizare — adică pe perioada în care ci. •. domnia,Jor, nu au binevoi I . ....... >, să-1 șuspende., din funcție,, ... Mai mult, ei solicită orga- 'l nelor de cercetare penală să facă lumină „cu privire la cauzele care au determinat lipsa în gestiune", r parcă Nicolae Lung datorită lor rămăse * funcție, ci cu de la sine. putere.Apărarea proprietății socialiste este o sarcină care se poate realiza numai prin respectarea tuturor acteloi normative, prin acțiuni în strictă conformitate cu legea, prin emiterea de dispo- zițiuni avînd la bază litera și spiritul legii. La producerea pagubelor suferite de Combinatul pentru industrializarea lemnului din Brăila — pagube care se ridică la aproximativ 400 000 lei — a contribuit însuși fostul director, Ion Cursaru. Pentru menținerea în cadrul limitelor calitative admise. I. C. a dat o serie de dispozițiuni ilegale. S-au livrat de asemenea gratuit, către diferite persoane particulare, importante cantități de material și s-au trecut drept deșeuri anumite livrări către beneficiari. In loc să creeze premisele prevenirii oricăror risipe. înlăturării oricăror atingeri aduse patrimoniului întreprinderii, descoperirii infractorilor și trimiterii lor în judecată, directorul a fost acela care a lovit primul în avutul obștesc. Si s-au găsit alți cîțiva care să-1 acompanieze. Tn primul rînd controlorii.
★La apărarea avutului obștesc sînt chemate atit unitățile socialiste, cît și organele specializate : miliția, justiția, forurile tutelare. Banca Națională si Ministerul Finanțelor. Răspunderea deosebită a conducerii întreprinderii pentru integritatea și buna gospodărire a patrimoniului încredințat derivă din atribuțiile pe care le are în ce privește folosirea valorilor materiale și bănești, din posibilitatea pe care o arc ca, utilizînd toate instrumentele legale de care dispune, să-i asigure protecția necesară.Actul gospodăririi nu se poate concepe distinct, rupi de actul conservării acelei părți încredințate întreprinderii din avuția națională- Aici este izvorul dren- tului pe care îl are societatea de a cere conducerii întreprinderii să răspundă pentru întreaga gestiune e- conomică a unității. Aceasta cu atît mai mult cu cît, așa cum a arătat tovarășul NICOLAE CEAUSESCU la Plenara Comitetului Central al P.C.R. din 19 iunie a.c. : „Una din cele mai importante îndatoriri ale partidului și statului ale fiecărui cetățean este apărarea avutului obștesc, păstrarea Integrității patrimoniului nostru socialist — singura bază a bunăstării materiale, a progresului și civilizației națiunii noastre socialiste."
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Ca o primă și principală caracteristică se desprinde că în întreprinderile aflate în experimentare, producția și productivitatea muncii au cunoscut o sensibilă creștere. In luna iulie, de pildă, din ” ’întreprinderi aplicat noul salarizare și salariilor, 51

cele 53Ia care s-a sistem de majorare a au realizat sarcina planificată la producția globală și la producția marfă. Rezultate deosebite au obtinut, în luna august. întreprinderea poligrafică Sibiu, care a depășit planul producției globale cu 8,3 la sută. Uzinele Chimice Române din București — cu 3,3 la sută. Fabrica de geamuri Tîrnăveni — cu 6 la sută și altele.Pentru Impulsul producției industriale și interesul pe care noile prevederi le-au trezit în rîndul colectivelor de salariat! sînt edificatoare relatările tovarășei GEORGETA CRISTOLOVEANU, directoarea țesătoriei de relon „Panduri" din București, întreprindere a cărei pro- rescut, în ultime- ytr-un ritm acce- 
Icu mult timp în iolicitam, trimestruurmăde trimestru, forului nostru tutelar reducerea planului de producție. Cauzele erau mai mult de ordin subiectiv și. practic, nu se crease acel climat propice stimulării depline a colectivului și a fiecărui om în parte pentru o muncă rodnică, mai productivă, pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan.In cele trei luni de experimentare a noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, atît'la te-

sătoria relon „Panduri", cît și în cea mai mare parte a unităților economice planul de producție a fost îndeplinit cu un număr mediu de salariat! mai mic sau egal cu cel stabilit. Acolo unde s-a depășit numărul mediu de salariați producția a sporit într-un ritm mai rapid, ceea ce atestă că și în aceste întreprinderi au fost puse în valoare rezervele de creștere a productivități! muncii. Ritmurile consemnate la indicatorul sporirea productivității muncii sînt deosebit de semnificative. In luna iulie, întreprinderea de industrializare a cărnii Ploiești a depășit sarcina de creștere a productivității muncii cu 14,3 Ia sută, întreprinderea forestieră Vatra Dornei — cu 12,9 la sută, întreprinderea de cariere și balastiere Arad — cu 8 la sută.în continuare, în luna august, la 26 întreprinderi din cele aflate în experimentare, planul producției globale a fost îndeplinit și depășit în exclusivitate pe baza creșterii productivității muncii. Sarcina planificată la productivitatea muncii a fost realizată la U- zinele Chimice Române din București — în proporție de 193,5 la sută, la Fabrica de geamuri Tîrnăveni, de 103,8 la sută, la Fabrica de ulei „Muntenia" din Capitală de 106,4 la sută, la I.O.I.L. nr. 1-Brăila. de 118,1 la sută. Pentru edificare, iată modul în care a evoluat la Combinatul de industrializare a lemnului- Pitești cantitatea de muncă necesară pentru realizarea unora j-din principalele pro- ' duse: 3.ict (în procente)Ad înainte de In timpul experimentăriiProdu» „1 experimentare (iunie) (iulie) (august)
Placaj 109 97,6 92,7Binale 100 90,3 87,0Plăci fibro-lem- noase 100 100 90,9

Muncitorii, inginerii, teh- brigadă Si muncitori denicienii, celelalte categorii de salariați ai combinatului piteștean s-au îngrijit să folosească cu randamente sporite mijloacele tehnice, să organizeze judicios activitatea la locurile de muncă, știind că sporul la productivitatea muncii și volumul producției se va reflecta corespunzător în cîș- tigurile lor.Pe ansamblul întreprinderilor în experimentare, prin creșterea într-o a- semenea proporție a productivității muncii era și firesc ca salariul mediu realizat de muncitori — în care ponderea determinantă o are salariul tarifar— să fie superior celui obtinut în perioadele anterioare. După datele pe care le avem, se observă că, în luna iulie, pe ministere, în întreprinderile industriei alimentare sporurile de cîștiguri au fost de6.6— 17,6 la sută, în cele din industria poligrafică, de11.6— 13,8 la șută, în unitățile industriei materialelor de construcții, de 8,6—15,7 la sută și în cele din industria petrolului, de 9—12,8 la sută. în luna august, din totalul muncitorilor unităților în experimentare, 43 la sută au realizat un salariu mediu cu 5—15 la sută mai mare, 26 la sută au obtinut creșteri și mai substanțiale la veniturile din salarii, din care 13 la sută— cu peste 20 la sută. Bineînțeles, la aceste creșteri au contribuit și sporurile de salariu pentru vechime neîntreruptă în muncă. Se poate spune, deci, că majorarea salariului mediu, în condițiile sporirii neîntrerupte a productivității muncii, reflectă faptul că munca rodnică, mai productivă este răsplătită corespunzător.Sondajele întreprinse școs în relief că, în zu! obținerii unor zultate economice deosebite, dintr-un cuantum de pînă Ia 3 la sută din fondul de salarii, unii muncitori și salariați tehnico- administrativi au beneficiat și de premii In luna iulie unii riați din industria cea locală asemenea brica de produse cosmetice „Macul roșu", din București, s-au plătit substanțiale premii unor șefi de

bază, pentru folosirea în procesul tehnologic a unor materii prime existente, în locul celor din import. Aceeași recompensare promptă a salariatilor a avut loc și la Fabrica de sticlă Azuga, întrucît ei au reparat unele instalații în- tr-o perioadă cu aproape jumătate mai redusă decît cea planificată, obținîn- du-se astfel importante spo-
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activității economice
ruri de producție. In luna august, la 17 întreprinderi din cele 53 aflate în experimentare, unii salariați au beneficiat de premiile cuvenite pentru realizarea unor rezultate economice deosebite.Ce atestă datele chiar sumare, în privința efectelor favorabile pentru producție și veniturile salariatilor declanșate de experimentare ? Muncitorii și celelalte cadre din întreprinderi participă eu mai multă rîvnă și conștiinciozitate la îndeplinirea și depășirea prer , vederilor planului de stăt;' la 'creșterea produc-"'" tivitătii muncii — activi-' ' tate în slujba căreia își pun în valoare întreaga lor pregătire tehnică profesională. capacitatea și inițiativa creatoare. Faptul că, în veniturile totale ale salariatilor, rolul principal îl ocupă acum salariul tarifar, stimulează în primul rînd ridicarea continuă a calificării oamenilor muncii și, pe această bază, realizarea unor rezultate superioare nu numai cantitative dar, mai ales, calitative.S-au eliminat, în bună parte, acele influente caredădeau naștere la discrepante în salarizare, ceea ce asigură o mai mare echitate în venituri. în majoritatea întreprinderilor, mitetelc de direcție vegheat ca noul sistem salarizare și majorarealariilor să fie aplicat potrivit spiritului prevederilor sale, așa cum acestea au fost concepute de conducerea de partid și de stat.
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îndeplinind sarcinile de producție sporite, marea majoritate a salariatilor primesc salarii sensibil mai mari. Dar, această producție suplimentară trebuie realizată printr-o consistentă creștere a productivității muncii. Știut fiind că la îndeplinirea în proporție de 100 la sută a sarcinii de sporire a productivității muncii, indicele mediu de realizare a normelor trebuie să se situeze — cu mici, foarte mici abateri — în jurul cifrei 1. iată că ajungem la problema- .,cheie" a aplicării sistemului îmbunătățit de zare lor : Cum ales, normele de muncă ? Au ele, într-adevăr, un caracter științific, sînt bine fundamentate din punct vedere sigure valoare creștere munciiRevenim asupra situației consemnate în luna iulie. In acea perioadă. în cele 53 întreprinderi cuprinse în experimentare, indicele mediu de îndeplinire a

salari- salarii- muncii. și, maiși majorare a normarea se îndeplinesc cum au fost calculate

normelor de muncă a fost de 99,7 la sută. Deci, o situație oarecum corespunzătoare. Dar. aceasta nu e decît o medie. Pentru că. la unele unităti economice, indicele de îndeplinire a normelor a marcat rezultate cu mult sub sau peste medie. Din prima categorie face parte și întreprinderea de prefabricate Brașov. Aici, în luna iulie proporția de realizare a normelor a fost de 95,6 la sută. Și-au spus cuvîntul nivelul scăzut de calificare a unor muncitori, dar și neasigu- rarea efectivă a tuturor condițiilor tehnice, tehnologice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de îmbunătățite. Era sar ca fiecaretor $i loc de muncă să fie asigurat cu scule, dispozitive materii prime și materiale, cu alte cuvinte. cu tot ceea ce se impunea pentru menținerea unui ritm de muncă susținut. propice îndeplinirii normelor — dar a- ceste premise nu s-au realizat. Aceste deficiente organizatorice au impietat asupra nivelului productivității muncii care se

muncă nece- munci-de a- în detehnic îneît să punerea largă a posibilităților a productivitățiidin întreprinderi ?

poate realiza sînt atestate de gradul scăzut de folosire a instalațiilor și utilajelor. De pildă. în luna august, macaralele lante. parare a betoanelor, rele pentru panouri utilizat — așa după ne spunea tov. ing. OSIAS SCHAECHTER, mecani- cul-șef al întreprinderii— doar în proporție de 70—80 la sută. La baza acestui randament redus stau atît unele defecțiuni care se produc în funcționarea utilajelor cît și neajunsurile ce stăruie"în activitatea d.q ajarovizip- . nare cu iHăterii ...'prinig și materiale.’— Normele sînt bine stabilite. ne relata tov. ION ȘELARU. betonist la linia de fabricație a panourilor mari. Dar, pentru a le realiza, pentru a obține o productivitate a muncii mai înaltă — pe baza lor — trebuie complet eliminați „timpii morți". La noi în fabrică, însă, această necesitate de multe ori nu este respectată. Ieri (n.r. 18.IX.a.c.) de exemplu, eu, Beisan Constantin și alții, nu am putut să ne facem norma din cauza lipsei de ciment. Și cazul nu e izolat. Aceleași probleme le avem cu aprovizionarea ritmică cu carcase.La polul opus se situează — în aceeași perioadă — moara „Griul" din București. unde normele de muncă s-au îndeplinit în proporție de 117,5 la sută. Aici, cauzele acestor depășiri exagerate trebuie căutate, cu precădere, tot în condițiile de lucru, in nerespectarea componentei și a numărului de muncitori în formațiile stabilite.— La muncitorii acordanți, ne relata tov. ing. DUMITRU CRISTEA. directorul morii „Griul", înregistrăm perioadă de perioadă o mare fluctuație. Ca urmare, formațiile lucru nu mai sînt atit de bine organizate, iar mele se îndeplinesc către cei rămași... așa se îndeplinesc.Acest fenomen — o gerată fluctuație a muncitorilor — pe care l-am constatat și la întreprinderea de prefabricate Brașov nu se poate înlătura ? In timpul anchetei noastre, doi muncitori calificați, cu o vechime în întreprinderea brașoveană de peste 15 ani, ne-au spus: „comitetul de direcție mai are multe de tru tiile corespunzătoare realizării unor sporuri efective la productivitatea muncii, pentru a obține cele mai bune rezultate în producție". Intr-adevăr, atît la,întreprinderea din Brașov, cît și la cea din București problemele intern muncii rezolvate.nă a se te condiții desprinde Fabricii de sticlă Azuga'. Aici nu se poate spune că— anterior — nu se înregistra o fluctuație ridicată. De la începutul experimentării însă, numeroși muncitori au cerut să fie reprimiți și să lucreze din nou în întreprindere, fiind deciși să-și aducă o contribuție constantă Ia bunul mers al producției. Și a- ceasta, pentru că comitetul de direcție a urmărit îmbunătățirea condițiilor de lucru și a realizat practic acest deziderat în secțiile întreprinderii.
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Fiindcă tot vorbim de Fabrica de sticlă din Azuga, trebuie relevat și un alț. ..aspect.,: aici, în ulli- rhul, timp, indicele mediu de îndeplinire a normelor a atins niveluri de peste 105 la sută.— Sînt niveluri ridicate, remarca tov. ing. TEODOR GĂLBINEANU, directorul întreprinderii. Insă trebuie precizat că noi am început pregătirea experimentării — prin așezarea pe baze Științifice a normelor — încă de la sfîrșitul anului 1967. Un timp, normele de muncă s-au îndeplinit — firesc — în proporție de sută la sută. Apoi au apărut influente care au determinat depășirile din ultima perioadă.Ce influente au intervenit ? O stabilitate sortimentală neîntîlnită anterior, care s-a concretizat într-o creștere a specializării și îndemînării muncitorilor — deci acea situație optimă care permite îmbunătățirea. în continuare. a normelor de muncă. De ce nu reflectă normele de muncă aceste condiții favorabile de lucru create în întreprindere, a- vîntul pentru obținerea u- nei productivități a muncii sporite declanșat în rîn- dul colectivului ? Era strict necesar ca, imediat ce s-au îmbunătățit condițiile de lucru, comitetul de direcție de la Fabrica de sticlă din Azuga să treacă la perfecționarea normelor, în scopul creșterii corespunzătoare a productivității muncii.Să cercetăm și o altă situație. consemnată la Fabrica de tricotaje Brașov. Aici, dispersia îndeplinirii individuale a normelor a fost — în luna iulie — destul de ridicată : în timp ce 10 la sută din muncitorii acordanți au avut realizări de norme de sub 70 la sută, alti 8 la sută au obținut depășiri mai mari de 30 la sută. Există vreo defecțiune în modul de calculare a normelor de muncă ?— Și da și nu, ne-a răspuns tov. ing. MARIA DATCU, directoarea fabricii. Introducerea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor presupune înainte de orice stabilirea unor norme de muncă tehnice, realizate pe

baza unei atente pregătiri tehnico-organizatorice în sectoarele de fabricație. Or,, la. noi, acește' cohdiții prealabile, absolut necesare, nu au fost cele optime, cauza constînd în calitatea necorespunzătoare a materiei prime primite de la furnizori — în principal, Filatura de lînă pieptănată din București.Deficientele din aprovizionarea întreprinderii brașovene pot fi aduse ca justificare pentru a folosi cu potențial scăzut mijloacele tehnice și forța de muncă ? Și cum au reușit cei 8 Ia sută dintre muncitori să depășească normeie, cu peste 30 la sută, dacă a- cestea nu s-ar fi situat în urma condițiilor reale de lucru din fabrică ? Tov. ION ROTH, șeful serviciului de normare a muncii din întreprinderea brașoveană, ne-a spus că de vină ar mai fi necore- larea planului de producție cu necesarul de forță de muncă. Adică. forul de resort, pentru a realiza, pe totalul întreprinderilor în subordine, niveluri ridicate la productivitatea muncii, recurge la o stratagemă : obligă u-

nitățile tutelate sa nu înregistreze corect orele e- fectuate de unii muncitori peste programul normal de lucru, adică să se presteze ore suplimentare nedeclarate, ceea ce conduce la depășirea exagerată a normelor de muncă. Ajungem. deci, la următoarea dilemă : ori normele nu sînt bine fundamentate, ori ne- corelarea dintre planul de producție și cel de forță de muncă se menține cu adevărat. Răspunsul corect trebuie dat, fără în- tîrziere, de forul tutelar al fabricii brașovene, întrucît — fie spus — în domeniul acesta 'se',cqhstată' o nepotrivire greu de descurcat.Investigațiile anchetei au fapt pozitiv, tru prinderile în tare : deși muncă se realizează în proporție de 100 la sută, totuși, nivelul producției și al productivității muncii a crescut simțitor față de perioada anterioară, cînd gradul de îndeplinire a normelor se ridica la 120—130 la sută, muncitorii obți- nînd la ora actuală sporuri de salarii corespunzătoare. Explicația constă în așezarea pe baze realiste, științifice, a majorității normelor de muncă. Iar acolo unde se consemnează depășiri de norme — în cazul cînd ele sînt bine stabilite și se respectă prescripțiile tehnologice — acestea se datoresc aptitudinilor și îndemînării deosebite ale muncitorilor, care le permit să obțină în procesul producției o productivitate a muncii în continuă creștere. Este și firesc ca asemenea realizări să fie răsplătite cu cîștiguri bănești stimulatorii.

pensarca deosebita pentru rezultate cît mai bune în muncă, în creșterea producției și productivității, trebuie să acționeze și răspunderea materială a fiecărui salariat în cazul nc- realizării sarcinilor de plan sau de serviciu, provocării de pagube patrimoniului întreprinderii și avuției naționale. Acest principiu nu poate să funcționeze unilateral, nejust și inechitabil ca societatea, întregul popor, recompensînd rezultatele pozitive, să treacă cu vederea daunele produse de cei ce nu-și realizează cu conștiinciozitate sarcinile ce le revin, lucrează superficial, plina muncă, slabă calitate, neîndeplinirea lor de plan sine diminuarea salariilor într-o anumită proporție, determinată pe baza unor criterii bine ceste măsuri nu numai la prinderii, ci .. . . _____sau al altor compartimente.Cum se aplică aceste prevederi în întreprinderile cuprinse în experimentare ? La atelierul de produse de tîmplărie pentru export de la I.I.L. „Chimica" — Cluj, în luna iulie s-a lucrat un timp la remedierea produselor refuzate la recepție, din cauza calității necorespunzătoare, Iar la o serie de unităti de morărit din cadrul întreprinderilor de industrie locală, sau la o secție a întreprinderii de cariere și balastiere — Arad nu s-au realizat sarcinile de producție planificate. Ca urmare — conform prevederilor legale — atît șefilor secțiilor respective, celorlalți salariați teh- nico-administrativi, cît și muncitorilor salarizați în regie s-au fare.De august, la întreprinderea de încălțăminte „Dîmbovița" din București unui brigadier, care a indus în eroare conducerea secției cu privire la rezultatele obținute în îndeplinirea planului de producție, salariul tarifar i s-a diminuat cu 3 la sută. Aceeași sancțiune s-a aplicat altui brigadier pentru proasta organizare a atelierului ce-1 conduce, iar la unii contro- calitate

respectă disci-Si de produse de Iată de ce prevederi- atrage după

tehnici

care au efectuat un control necorespunzător li s-a redus salariul cu 3—6 la sută. La fel s-a acționat și pentru degradarea unor produse, abateri disciplinare, care au generat greutăți în desfășurarea normală a procesului de producție. Din aceste motive, „Victoria" iulie, au salariile muncitori gie și la 5 salariați tehnico- administrativi. ce au dovedit neglijentă în serviciu.— Evitarea disproporțiilor între răsplata muncii și rezultatele obținute — ne spunea tov. DUMITRU CONSTANTIN, muncitor betonist la întreprinderea de prefabricate Brașov — precum și asigurarea unui cîștig care să oglindească cît mai real și să stimuleze contribuția fiecăruia în realizarea sarcinilor de plan ne mobilizează. în activitatea noastră. Insă o îndatorire revine și comitetelor de direcție din întreprinderi...Despre ce îndatorire este vorba ? Să manifeste grijă pentru ca sancțiunile să vizeze într-adevăr numai pe salariatul implicat în crearea unui neajuns sau a unei deficiente. Numai în acest fel sancțiunea își va atinge scopul. își va dovedi caracterul ei stimula- toriu și educativ.In timpul anchetei noastre am întîlnit acest caz : la o fabrică din Brașov, doi muncitori rebutaseră o comandă în valoare de circa 1 500 de lei. Cercetările făcute au arătat că ei respectaseră prescripțiile tehnologice și, unul din ei. înainte de a executa comanda, chiar avea îndoieli asupra rigurozității, preciziei acestor indicații. Totuși, executat. Neadîncind cercetarea faptelor, conducerea secției a hotărît : daunele să fie recuperate de la cei doi muncitori. Pe bună dreptate, comitetul de direcție nu a fost de acord cu o asemenea decizie. De vină s-a dovedit tehnologul care nașe" superficial tiile respective, mare, mai ales el a fost pus să suporte pagubele. In acest mod, sancțiunea a fost apreciată favorabil și a servit ca pentru ceea ce înseamnă ca salariatii să răspundă material pentru muncii lor în sectorul de producție în care lucrează.calitatea

relevatmulte “ anchetei următorul valabil pen- din între- experimen- uormele de

In centrul atenției: 
creșterea rentabilității 
și a economiilor la

costprețul de

Acționează cu prom
ptitudine mecanismul 
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Prin noul sistem de salarizare și majorarea salariilor se asigură nu numai stimularea muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor la realizarea ireproșabilă a sarcinilor de plan, împletind interesele personale ale fiecăruia cu interesele întreprinderii, dar și răspunderea materială fată

de cantitatea și calitatea muncii, in sensul că acordarea salariului tarifar integral este condiționată de îndeplinirea sarcinilor programate în perioada respectivă. Prin aplicarea acestei prevederi se traduce, de fapt. în viată cealaltă cerință imperioasă a principiului teriale : cointeresării ma- o dată cu recom-

in ultimă instanță, asigurarea unei mai juste stabiliri a salariului în funcție de cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii, trebuie să ducă la amplificarea substanțială a eficientei activității economice. La majoritatea întreprinderilor aflate în experimentare a crescut gradul de rentabilitate. Beneficiile planificate pe luna iulie au fost depășite, pe totalul a 20 întreprinderi cuprinse într-un sondaj. cu cîteva milioane de Iei, iar în lunile următoare, aceste acumulări au înregistrat de asemenea cote ridicate. Aceste rezultate au o semnificație deosebită, deoarece tocmai din creșterea productivității muncii, din volumul beneficiilor realizate, al economiilor suplimentare la prețul de cost se face recuperarea fondurilor alocate pentru majorarea salariilor, cu ocazia experimentării noilor măsuri în acest domeniu.Dat fiind că „secretul" salariilor ridicate constă în nivelul mereu crescut al productivității și al economiilor suplimentare la prețul de cost, era de așteptat ca ministerele și consiliile populare județene respective să acorde cea mai mare atenție acestei probleme. în realitate, lucrările au trenat, iar unele întreprinderi nu au manifestat interesul cuvenit pentru recuperarea. prin efort propriu. a fondurilor suplimentare de salarii, dajul de care team, efectuat în 30 treprinderi, a relevat că, în iunie, numai 9 dintre ele au întocmit planuri de măsuri pentru realizarea de economii, iar în luna iulie din 30 de unități economice verificate, doar în 16 se trecuse la stabilirea de măsuri menite să conducă la recuperarea chel-

tuielilor suplimentare cu salariile.De neînțeles este optica întilnită la unele unități e- conomice, printre care întreprinderea de prefabricate Brașov. Aici, după cum ni s-a spus, recuperarea în cadrul întreprinderii a celor 145 000 lei, cît reprezintă în fiecare lună fondul suplimentar de salarii, ar fi imposibil de realizat.— Tovarășii din conducerea întreprinderii nu cunoșteau problema — ne-a relatat tov. ȘTEFAN TOFAN, șef de serviciu în direcția plan economic din Ministerul Industriei Construcțiilor. O recentă analiză. pe care am întreprins-o la întreprinderea din Brașov, a arătat că pe baza unor măsuri adecvate și larg cuprinzătoare, în cea de a doua parte a acestui an — deci, în perioada cuprinsă în experimentare — se vor putea economisi, în mod suplimentar, a- proape 850 000 lei, recupe- rîndu-se integral fondul bănesc necesar majorării salariilor.După liștilor, bită aIui și guvernului, noul sistem de salarizare și majorarea salariilor, constă tocmai în capacitatea fiecărui colectiv de întreprindere în experimentare, a comitetelor de direcție respective, de a a- sigura prin forțe proprii valorificarea mai judicioasă a rezervelor interne și, pe această cale, formarea fondurilor necesare stimulării suplimentare a sala- riaților. în aceste condiții, aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor trebuie să ducă la creșterea și mai accentuată a productivității muncii, a volumului de economii, la sporirea rentabilității întreprinderilor.

părerea valoarea hotărîrii specia- deose- partidu- privind

Son- amin- de în-

Ancheta noastră nu a reliefat decît unele aspecte ale experi
mentării noului sistem de salarizare și majorare a salariilor în 
cele 53 de întreprinderi. Deocamdată, nu se pot trage concluzii 
definitive asupra experimentării. Cele trei luni care au trecut ara
tă că întreprinderile în experimentare au obținut rezultate po
zitive, superioare față de perioadele anterioare. Unele lip
suri care se mai constată în acest domeniu se datoresc fie ne
înțelegerii de către toate comitetele de direcție a sensului ma
jor al noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, fie spri
jinului insuficient din partea unor ministere și organe centrale și 
locale.

Este stringent necesar ca noul sistem de salarizbre și majora
rea salariilor să fie aplicat riguros, fără deformări, iar prevederi
le sale să fie cunoscute în profunzime de fiecare muncitor, teh
nician și inginer, de toți salariații întreprinderilor în experimen
tare. Problema fundamentală, factorul „cheie" al succesului expe
rimentării este reconsiderarea pe baze științifice a normării mun
cii, pentru ca normele de muncă să ducă la creșterea ne
contenită a productivității muncii, să reflecte condițiile tehnice,

și organizatorice reale, în care se desfășoară acti-tehnologice
vitafea întreprinderilor. Totodată, de o atenție sporită trebuie să 
se bucure modul de formare și de recuperare a fondurilor desti
nate aplicării noului sistem de salarizare și de majorare a sala
riilor. Stă in puterea fiecărei întreprinderi industriale să realizeze 
economii și beneficii în continuă creștere și aceasta prin mobili
zarea tuturor rezervelor latente, a acelor posibilități interne puse 
în valoare de organizarea științifică a producției și a muncii.

Așa cum se desprinde din practică, trebuie să creascăAșa cum se desprinde din practică, trebuie 
preocuparea colectivelor de întreprinderi pentru a mari necon
tenit productivitatea muncii și, implicit, volumul economiilor și al 
beneficiilor. Ele trebuie să fie conștiente că de mărimea economi
ilor și beneficiilor depinde formarea acumulărilor socialiste, în
făptuirea programului de dezvoltare a economiei — bază sigură 
pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Anchetă realizală de
Dan MATEESCU
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Cultivată încă de la finele veacului trecut, și apoi tot mai intens de-a lungul deceniilor veacului nostru, ideea că înfățișarea obiectelor uzuale și a decorului cotidian în general trebuie reintegrată în universul artei a devenit astăzi un Ioc comun. Dar un loc comun teoretic : în practică, deși se pot observa considerabile intervenții artistice și transformări estetice în domenii privite cu totală indiferentă pînă nu de mult: al ambalajelor, reclamelor industriale, al calendarelor, al discurilor, mal rămîne destul de făcut. Atît pentru a înnobila și a da un sens suplimentar tuturor acestor indispensabile prezențe ale vieții noastre de toate zilele, cit și pentru a trezi exigența publicului, obișnuindu-1 să simtă nevoia de a vedea și mînui obiecte frumoase, chiar dacă durata consumării lor este foarte scurtă.O expoziție de grafică a- plicată putea reflecta destul de concludent și realizările obținute și golurile încă existente în a- cest domeniu, oferind un bilanț și un prilej de noi inițiative. Grafica aplicată, spre deosebire de ceea ce numim „artă aplicată" în general, nu inventă și nu modelează obiecte; poate că nici n-am spune că le ornamentează, cît mai ales că scoate la iveală, supra- punînd obiectului asociații de idei și de imagini noi, neașteptate, raporturi logice între lucruri și situații, înțelesuri mai adînci, mai surprinzătoare sau mai a- greabile, după domeniul căruia i se aplică.Expoziția actuală de la Dalles ne dă ocazia să ne convingem de rolul prețios, educativ, al graficii aplicate. Numai că ne-o dă fragmentar și nu cu destulă coerență. Cuprinzătoare pentru unele domenii— cel al discurilor, al afișelor cinematografice și al cărții ilustrate — este foarte săracă, aproape inexistentă în ceea ce privește alte domenii,' ca afișul turistic de pildă. Și dacă nu lipsesc reclamele și alte materiale grafice privind producția industrială grea de la noi, lipsesc cu totul exemplarele de ambalaje alimentare sau destinate industriei ușoare. Criteriul de organizare a expoziției nu este clar. Era vorba numai de grafica a- plicată în sectorul cultural ? Se putea concepe și o expoziție de acest tip. Dar cele cîteva afișe comerciale sau farmaceutice, ca și mai sus-menționatele reclame infirmă o asemenea intenție. Aceste inegalități ale domeniilor reprezentate lovesc, din păcate, tocmai problemele cu caracterul cel mai practic, mai uzual— fiindcă expoziții de afiș și ilustrație de carte au loc mai des, în cadrul chiar al expozițiilor grafică.Totuși, și este expus prinde anume tendințe generale, cu șanse diferite de succes și supraviețuire, dincolo de particularitățile unuia sau altuia dintre genuri. Una din tendințe, pe care publicul este bănuit că o acceptă ca pe cea mai confortabilă, este tendința „explicativă" : o transpunere cît mai directă a sensului șl intențiilor de la care a pornit obiectul, printr-un fel de operație didactică făcută agreabil și pretinzînd un minimum de efort din partea privitorului. întîlnim această tendință mai des în afișul cinematografic. Ar părea să fie foarte firesc așa : un asemenea afiș joacă rolul programului : afli în el „despre ce este vorba în film". Cu atît mai vrednic de a fi subliniat este meritul serviciului grafic al D.D.F.-ului, care, în ultima vreme, a reușit să determine o îmbunătățire calitativă substanțială a a- fișului cinematografic, și în diversitatea de stiluri și în structura compozițională, specifică cerințelor genului. Și poate că, tocmai în această situație, ar fi de reflectat și la modalități noi, de mai mare popularizare a unor asemenea afișe de bună calitate artistică, de includere a lor într-un sistem de afișaj mai corespunzător peisajului urbanistic contemporan.Despre o concepție explicativă, din păcate însă de astă dată nu ca despre o reușită, se poate vorbi în legătură cu una dintre foarte puținele serii de e- tichete pentru produse alimentare, cea destinată produselor vinicole, semnate de Elena Tăbăcaru, cam prozaice și, desigur, nereprezentative pentru un domeniu în care, după cum am putut-o observa în cazul conservelor, ambalajelor de biscuiți, de făinoase etc., s-au făcut efectiv îmbunătățiri simțitoare, asupra cărora expoziția însă tace.O altă tendință este cea care, pornind de Ia datele realului respectiv — ale unui real asupra căruia grafica „se aplică" : film, text literar, bucată muzicală sau produs material— face saltul în lumea metaforei, în fantezie, dînd

anuale dedin ceea ce se pot des-

liber asociațiilor de și imagistice, adică a-curs idei celor procedee care sînt condimentul indispensabil al unei hrane artistice în această zonă a cotidianului. Sînt de subliniat aici multe realizări remarcabile în cadrul tuturor genurilor expuse. Afișe pentru filmele „în orașul S“, „Yoyo", „Domnișoarele din Rochefort", „Jandarmul la New York" ce i să 0pice unei înțelegeri a operei anunțate, în sensul intențiilor realizatorilor ei. Ambalaje de discuri (aici reușitele sînt atît de numeroase îneît nici nu pot fi citate toate : e destul să spunem că parcurgerea lucrărilor expuse este o în- cîntare plină de tentații) ca cele semnate de Vin- cențiu Grigorescu, Cik Damadian, Ion Bițan, Vladimir Șetran, Damian Petrescu, Jugăurs Răduș, ar merita răgazul unui comentariu mai îndelungat și sugerează meditații asupra raporturilor dintre imaginea muzicală și cea plastică, în incidente și altele decît cele de atîtea ori discutate de specialiști. Și aici este de apreciat în mod deosebit arta pregătirii unei stări de receptivitate, a provocării unui început de tensiune emoțională, pe care muzica respectivă o va dezvolta, adueîndu-i tot ea rezolvarea în destindere.Vastul cîmp de desfășurare pe care arta ilustrației și a coperții de carte îl oferă asocierii de imagini artistice de tip diferit și metamorfozării lor reciproce este binecunoscut. Actuala expunere readuce în atenție cîteva realizări de înaltă calitate, cu atît mai apreciabilă cu cît aria problemelor ce se pun este mult mai extinsă și include opere literare de factură spirituală foarte diversă. Ediții de lux — ca 
Nuvelele lui Gala Galac- tion — sau de largă circulație, ca Poeziile de Dimitrie Anghel, ambele ilustrate cu un taleht subtil și suplu, pătrunzînd perspicace în tainele unor creații scriitoricești atît de deosebite, de tînărul pictor Henri Mavrodin; coperțile semnate de V. Socoliuc la „Ploaia" de S. Maugham, și „îm-

reușesc atmosfera creeze stare să evo- filmului, dintr-odată de spirit pro-

plinirea și sfîrșitul lui Henri IV" de H. Mann, coperta „Prințesei Isabeau" de Anghellos Tarzakis, semnată de Sergiu Georgescu, și lor li s-ar putea adăuga atîtea altele care nu au fost expuse, indică și în acest domeniu dezvoltarea în sensul unei diversificări stilistice foarte accentuate.Ilustrația de carte merită, la rîndul ei, discuții care de mai multă vreme au fost părăsite. Dar masiva acțiune de traduceri întreprinsă de editurile noastre a adus în circuit foarte larg nume și opere literare noi, complexe. Ilustrarea multora din ele vorbește despre un puls al receptării lor, al felului în care au fost înțelese și asimilate. Toate acestea au rămas, din păcate, cam în afara preocunărilor revistelor și paginilor noastre de specialitate. De pildă, ilustrațiile propuse de Anton Perussi la poeziile lui Georg Trakl și ale Iui Damian Petrescu la Poves
tiri de H. G. Wells indică o promițătoare și fericită tendință de a face aluzie în viziunea plastică nu numai strict la sensul operei concret alese, ci și la spiritul curentului literar, de gîndire mai general căruia i-a aparținut autorul ilustrat. Reîntîlnim în expunere numele unor ilustratori de prestigiu ca Val. Munteanu, fără să știm de ce lipsesc cele ale lui Benedict Gănescu șl Geta Brătescu, ambii artiști care au îmbunătățit ilustrația noastră de carte cu realizări de mare valoare. Au apărut nume noi, cu contribuții care dovedesc genul acesta, care rea puțin neglijat un moment dat, își capătă vitalitatea, îmbucurătoare reafirmarea, foarte personală a lui Constantin Baciu, cu o serie de ilustrații la Amintiri din 
copilărie ale lui Creangă.Jocul dibaci și delicat cu metafora face farmecul și unora din cele cîteva reclame comerciale : stofe de primăvară (Eugen Taru) și „Vinurile românești" (Cik Damadian), „Gerovita- lul" (Octav Dragoș), „Pepsi Cola" (O. Oprescu). Ar merita să fie știute și altfel decît în expoziție.Problema de atîtea ori reluată teoretic în presă și

re-Este

anROMANUL 
ca expresie 
a realității

universitar

Paul GEORGESCU

(Urmare din pag.' I)tru înlăturarea repetărilor și tratării paralele a unor date științifice; acest lucru ar fi inevitabil în cazul unei munci izolate a cadrelor didactice, iar consecința sa ar fi defavorabilă bunei dozări a efortului solicitat studenților. Dar pentru a realiza a- ceastă coordonare în colectivul de catedră și la nivelul consiliului de facultate, răspunderea inițială revine fiecărui membru al corpului didactic. Marea problemă pe care și-o pune azi și pe care trebuie s-o rezolve orice profesor care gîn- dește asupra specialității sale, în contextul contemporan al acumulării uluitoare de date științifice și al dezvoltării de noi interpretări și aplicații,- este problema selectării esențialului și prospectivului : ceea ce fundamentează cunoașterea unei științe și ceea ce are menirea de a o duce mai departe.O funcție esențială în creșterea nivelului învățămîntului superior o îndeplinește activitatea de cercetare științifică a întregului personal didactic, de la profesorii consacrați pînă la asistenții stagiari începători. Prevederile legii învățămîntului sancționează obligativitatea de îndeplinire a planului de cercetare. Iar criteriul activității științifice și al v, calificării prin titluri științifice este principal în aprecierea muncii personalului didactic.' Pentru că, în mod logic, învățămîntul superior, avînd sarcina de a forma cadre superioare științifice, nu. poate fi realizat decît de persoane care, activînd ele însele creator în cercetare și dovedind înalte calități morale,; umane, politice, sînt animate în același timp de pasiunea de ' a transmite cunoștințe multilaterale și de a forma complex noi generații. Pe lîngă importanța pentru fundamentarea riguroasă și pentru progresul învățămîntului, cercetarea științifică a corpului didactic constituie o contribuție însemnată la sporirea patrimoniului științific ; al națiunii noastre și, prin aceas îl umanității. Pentru a crește vs acestei contribuții și pentru a £ ficia de tot sprijinul acordat j ... partid și de stat, cred că sînt n Cesare măsuri mai hotărîte, mai eficiaffi și mai operative de orientare a tematicii de cercetare spre problemele mari, teoretice și aplicative, ce interesează dezvoltarea științei, tehnicii și culturii noastre, pe baza unei mai bune cunoașteri a realităților, sarcinilor și. perspectivelor economice și sociale din țara noastră și a unei documentări . orientative mai largi și mai prompte asupra mișcării științifice pe plan mondial.Esențial pentru înnoirile din acest an este și faptul că în contextul general ăl perfecționărilor din școala noastră superioară s-a creat ” un cadru propice întăririi legăturii cu - studenții, pentru ca îndrumarea profesional-științifică și educativă a acestora de către membrii co'-inl didactic să se realizeze indiț zat, adaptat la specificul pretș. .parilor și aptitudinilor fiecăruia dintre ei. în acest caz se reia o veche tradiție universitară, a legăturii dintre învățăcei și magistru, prezentă de altfel din totdeauna în școala noastră superioară, promovată continuu în anii socialismului ; ea corespunde necesității firești de a continua după ora de prelegere sau de seminar schimbul de idei între vîrst- nicii și tinerii care s-au dedicat acelorași idealuri de promovare a științei și a umanității, iar efectul educativ al acestui permanent contact se concretizează nu numai în sporul de idei, ci și în formarea concepției științifice, marxist-leniniste, despre viață, în cultivarea năzuinței spre o cît mai bogată, mai adîncă și mai multilaterală informare, a convingerii că numai efortul continuu, zi de zi, condiționează și răsplătește munca intelectuală, ca, de altfel, orice muncă. Cerința ca fiecare membru al corpului didactic să preia pentru îndrumare nemijlocită un grup de studenți, pe care să-i consilieze, pe baza experienței proprii, în problemele de viață, în ce privește studiul, în cercetarea științifică, exprimă înalta încredere a partidului și statului în capacitatea de educatori a membrilor universitari ai corpului didactic, va spori calitativ întreaga activitate a superior.îndemnul prieteni, se

în dezbaterile Uniunii Artiștilor Plastici, a necesității imperioase, de la sine înțelese, ca realizările graficii publicitare să nu ră- mînă exemplare de expoziție, ci să intre în circuitul cotidian al vitrinelor și placardelor de afișe încă nu a căpătat o rezolvare practică satisfăcătoare. Cu sobrietatea cuvenită genului, dar deloc plicticoase, sînt reclamele produselor industriei grele, semnate de C. Condacci și V. Ciocîrdel și copertele publicației „Poligrafia" (Willi Miiller).Se mai conturează alături de cele pomenite și o altă tendință mai puțin practicată, nu lipsită de interes, dar care trebuie examinată în lumina specifică destinației artistice respective. Este vorba de stilul abstract cu un pur caracter decorativ. în măsura în care acest caracter decorativ are o valoare funcțională sau este rezultatul e- purării maxime a unei aluzii de la și înspre substanța obiectului asupra căruia se oprește, el poate prilejui rezultate atrăgătoare („Calendarul" semnat- de M. Chirnoagă și N. Zamfir). Dar atunci cînd asociația imagistică, prin simplă linie și culoare, nu numai că nu poate fi surprinsă, dar apare contradictorie cu sensul mai adine al conținutului imaginii, totul cade în arbitrar. Afișul Muzeul Satului de Ion Mitrici — un exercițiu coloristic . de un perfect bun gust, putînd însă să poarte orice alt titlu ; sau afișul strident (pepita în două nuanțe de liliachiu) pentru expoziția cu vînzare „Arta populară și meșteșuguri artistice" fără legături de structură ornamentală esențială cu produsele, foarte valoroase, ale acestei manifestări.Faptul, pozitiv în sine, al deschiderii unei expoziții de grafică aplicată ar pune firesc problema unei confruntări periodice, mai frecvente, cu beneficiarul acestor produse — publicul. In cadrul unor astfel de confruntări — mai bine și mai „publicitar" oferite decît expoziția actuală — se va putea constata și care sînt progresele reale, și cine sînt artiștii ale căror realizări merită intr-adevăr să fie reținute. Faptul că în acest domeniu lucrează azi graficieni și pictori cu- noscuți și apreciați confirmă importanta lui în cultura artistică contemporană și obligă, pe cei cărora le revin răspunderi în acest sens, mum pentru ca fie încredințate celor talentați și pentru ca . rele rezultate să-și poată a- tinge scopul, ajungînd, odată pornite, și la destinație, adică în public. Cu o condiție însă, puțin paradoxală, de altfel, tocmai pentru o expoziție de artă publicitară ! Aceea de a i se face măcar publicitatea elementară privind precis locul de intrare în sala de expoziție și cu mai mult decît cîteva afișe, deabia vizibile.

unui pașă : LU-
9 ; 11.15 ; 13,30 ;

20,45, GRADINA

• Planeta maimuțelor : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Frumoasele vacanțe : REPU
BLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21. VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Roata vieții : SALA CINEMA
TECA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21 (bilete la casă), MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Fratele doctorului Homer: 
SALA PALATULUI — 19.30 (seria 
de bilete - 2574), FLACÂRA -
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Testamentul 
CEAFĂRUL -
16.15 ; 18,30 ;
DOINA — 19.
« Căderea Imperiului Roman : 
FESTIVAL — 9 ; 12,30 ; 16.15 ; 19,30, 
la grădină — 19, MODERN — 10 : 
14 ; 17,15 : 20.30.
a Jurnalul unei femei în alb : 
UNION — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
e Vicontele plătește polița : LU
MINA — 8,30—16,15 în continuare.
O Colina : LUMINA — 18,45—20,43 
în continuare.
® Marysla și Napoleon : FERO
VIAR — 8,30 Î 11 ; 13,30 ; 16 î
18.30 ; 21.
9 Graiul animalelor: TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, la grădină
— 19, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9,15—15,45 în continuare; 18 ; 20,15, 
la grădină — 19.
• Operațiunea San Gennaro : EX
CELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 J 16 ;
18.30 ; 20,45, MELODIA — 8,45 ; 11 I
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Răpirea fecioarelor șl Răzbuna
rea haiducilor : DOINA — 11,30 ;
16 ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
O Surprizele dragostei : GRIVIȚA
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.15 : 20,30.
« Inimă de mamă : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ;
20.
• Prietenele : BUZEȘTI — 15,30 : 
18 ; 20,30.
O Minunile doamnei Venus : DA
CIA — 8—16,15 în continuare : 
18,45 ; 21.
• Winnetou (seria a III-a) 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, la gră
dină — 19.
® Cei șapte samurai : UNIREA — 
16 ; 19,30.
• Viva Marla : LIRA — 15,30 ; 18 :
20.30.
a Vin cicliștii : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20, GIULEȘTI - 15,30 ; 
18 ; 20,30, MOȘILOR — 15,30 ; 18 : 
20,30.
• Piramida zeului Soare : COTRO- 
CENI — 15,30—18 în continuare,
• Prima zi de libertate : COTRO- 
CENI — 20,30.
e Șapte oameni de aur : VOLGA 
—9.30—16 în continuare ; 18,15 ; .

■' 20,30, GRADINA PROGRESUL- 
PARC — 19,30.
a înfrîngerea lui Alexandru cel 
Mare : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• K.O. : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
® Trei copil „minune" : AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19,30.
A Tarzan, omul-maimuță : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Zece negri mititei : MUNCA —
16 : 18 ; 20.
0 Fanteziștli : VITAN — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Oscar : FERENTARI — 15,30 : 
18 ; 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : 
PACEA - 15.45 ; 18 ; 20,15.
O Gioconda fără surîs : CRINGASI

. — 15,30 ; 18 ; 20 30.
® Bela : COSMOS — 15,30 ; 18 ;

să de facă i eforturi lucrărilemaxi-Și să mai ope-

Oricîtar părea de ciudat spiri
telor excesiv de sistematice, lite
ratura a tins întotdeauna spre va
rietatea modalităților și stilurilor. 
Această varietate rezultă din însuși 
actul creației ce presupune o se
lecție personală a unei realități 
practic infinite. Oricare ar fi atitu
dinea declarată a scriitorului față 
de realitate, poate chiar de ostili
tate, opera de artă nu poate exista 
dincolo de realitate fiindcă acolo 
este... neantul. De i aici nu poate 
decurge că realul trebuie privit ar
tisticește într-un fel, nici descris în
tr-o singură manieră (fapt imposi
bil și lipsit de necesitate), dar de
curge cu necesitate faptul că ope
ra, din necesitate eternă, e o ima
gine a realului. O imagine limi
tată, originală, folosind sau inven- 
tînd un limbaj artistic propriu 
(uneori nu prea) desigur, de vre
me ce scriem 
despre . realități . ■hmmhhmmb 
prezente sau tre-
cute dar realități
totuși. Exceptînd PUlIvlv
memorialistica sau ■

dios. Modalitatea poate fi consem
nată, criticul își poate avea gustul 
său (numai să fie literar), dar nu 
se poate limita la atîta. Unii caută 
o cuprindere ceva mai largă a 
operei, alții o îngustează la un joc 
de copii arierați, valoarea ei ar fi 
tocmai în lipsa de sens a operei. 
Atari păreri pot fi descoperite mai 
mult sau mai puțin ascuns. E po
sibil să fie o reacție față de lite
ratura pedagogică de grad inferior, 
prezentată drept scop al artei.

Dar este evident că opera de artă 
constituie un întreg: realitatea 
și depășirea ei în sens, sco
pul lucrurilor, căutarea și des- 
cpperirea lui, ideea și organizarea 
ei artistică. Ideal vorbind, nici n-ar 
trebui încercată despărțirea unor 
aspecte ce trăiesc doar 
organic. Practic, putem 
aspect sau altul, fără a 

vedere 
operei 
atare înțelegere 
total a operei 
practic, greu 
realizat și numai 
cîțiva o reușesc [ 
dar, indiferent de 
aspectul analizat, 
cred că e necesar 
să ne reamintim 
sensul operei. A 

condiții, realul și a

ca întreg 
analiza un 
pierde din 
realitatea 

de artă. O 
în 
e, 

de

jurnalul literar, 
fragmente de real, 
romanul, nuvela, 
schița, constituie 
inevitabil o.trans
lație sau transfi
gurare a realului. Aici ni se înfăți
șează un paradox al operei de pro
ză . ea este o imagine a realului și 
o invenție, o ‘ ficțiune. Că scriitor, 
simpatizez cu ficțiunea dar știu că 
invenția literară, creația sînt trans
lații, transfigurări ale unor realuri 
trăite. A cppia ceea ce vezi este 
poate un exercițiu util începători
lor, de acord, dar a scrie un roman 
presupune invenție. Poate că in
venția nu este altceva decît a re
trăi cu maximum de intensitate, în
tr-o altă situație, un fragment trăit 
de real.

Dialectic vorbind, romanul au
tentic țîșnește din realitate, dintr-o 
trăire dar nu se mulțumește s-o 
transcrie, ci o ■ modifică în așa fel 
îneît ea devine o'realitate nouă, cu 
propria ei organizare. Romancierul, 
organizînd. opera să, nu se călău
zește după legi formale, ci caută 
să descopere un sens lumii. Cînd 
acest sens al existenței lipsește, îmi 
este indiferent dacă sînt bine așe
zate cubulețele colorate sau nu. Aș 
dori să subliniez că nici tema ro
manului nu este indiferentă roman
cierului, nici faptul dacă o va scrie 
sau nu. Adică acel ce scrie este îm
pins spre act, de conștiință, el e 
obligat de o necesitate interioară, 
de o stare ce nu mai poate fi re
zolvată decît prin scris și anume 
prin alegerea acelei teme. Deci in
diferent de. stilul1 la care aderă, ro
manul e p expresie a realității trăi
te căreia îi caută un sens fiindcă 
i-o cere conștiința sa. Simt nevoia 
de a repeta aceste adevăruri fiind
că uneori critica se arată excesiv 
de preocupată de jocul scriitorului, 
fapt ce influențează negativ asupra 
creației propriu-zisei Or, romancie
rul nu copiază, nici nu se joacă i 
el caută un sens existenței. Cu a- 
ceeași modalitate se poate scrie 
ceva penibil sau un roman gran

de vedere
retrăi, în alte 
căuta să dai un sens fenomenelor, 
a căuta un sens chiar lumii, con
stituie singura justificare majoră a 
romanului. E posibil să eșuezi sau 
să reușești, dar chinul de a da 
viață umbrelor, de a căuta adevă
rul și cuvîntul, acest chin aparține, 
autorului. Cine a scris nu numai 
critică, dar și roman a constatat, 
cu greu, că n-are sens să scornești 
gratuități, dar și că răspunsul nu se 
descoperă prea ușor într-un articol 
sau într-o carte ; el, răspunsul, a- 
pare printr-o retrăire dureroasă. 
Trebuie să regăsești adevărul sin
gur.

Ca marxist, înaintam într-o di
recție deschisă mie, de alții; dar a 
fost nevoie să retrăiesc totul pen
tru ca el să poată exista realmente, 
artisticește vorbind. Adevărul este, 
desigur, mai larg, mai complet, dar 
în „Coborînd" am limitat voit a- 
cești ani de amurg la ce reușeam 
să trăiesc din nou eu însumi, Ja 
realități pe care le cunoscusem alt
fel și la altă vîrstă. Dar îmi e clar 
că am dorit să spun cîteva adevă
ruri măcar. Romanul meu nu a fost 
scris fiindcă voiam să fiu ceva, 
simțeam nevoia să-l scriu, să spun 
ceva. Indiferent de valoarea cărții 
mele, am aflat că a scrie o car.te 
înseamnă a vroi să afirmi un ade
văr, să retrăiești, în altă situație, 
adevărul pe care doreai să-l spui. 
E o trăire zguduitoare. Cum aș mai 
îndrăzni să scriu despre cartea alt
cuiva, ignorînd că autorul acela a 
dorit să spună celorlalți ceva foarte 
important ? Evident, orice roman 
cuprinde partea sa de fantezie, de 
joc verbal... Aceste aspecte îi spo
resc valoarea romanului Dar, ori- 
cît de fantastic, el e parte din rea
litate, oricît. joc verbal ar cuprin
de, el este expresie a unui adevăr 
suferit, trăit. De aceea, poate am 
dori ca unii critici să nu mai oco
lească atîta adevărul, conținutul 
sau mesajul romanului, fără 
care nimic nu are valoare.Amelia PAVEL

(Agerpres)

Lohen- 
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Lady Ope- care

stagiune, mon-5 spectacole : Sabin Dră-

Serreau - Perinetti"

• Opera română : Oetlip — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Luceafărul — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia nr. 75 A) : Kean — 20.
• Teatrul Mic : Vrei să fii nevasta mea ? (spectacol 
prezentat de O.S.T.A.) — 20.
• Teatrul „Ion Creangă” : Toate pînzele sus — 19,30.
Îs Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aven- 
urile lui Plum-Plum — 17, (sala din str. Academiei) : 

Șoricelul șl păpușa — 17.
• Teatrul „C. Tanase" (sala Savoy) : Comici vestiți ai 
revistei : N. Stroe —19,30.

Pentru iubitorul de muzică, Timișoara este de fiecare dată obiectul unui legitim interes. O tradiție și un prezent muzical păstrează vie atenția publicului față de activitatea Filarmonicii, a Operei și a altor formații interpretative, iar comentatorii notează cu satisfacție prezenta acestui autentic climat de dragoste adîncă și permanentă față de muzică.Timișoara, istoric, poate fi invidiată : Flautul fermecat de Mozart a fost interpretat, pentru locuitorii burgului, la numai 5 ani de la premiera absolută de la Viena. Liszt, Brahms, Joachim au concertat aici, iar marele Bruno Walter tot de la Timișoara a pornit, pe căile artei, spre a cuceri prestigiosul renume pe care i-1 recunosc muzicienii. între cele două războaie, la Timișoara au funcționat un conservator (care a activat pînă în 1947), o editură de muzică, o orchestră simfonică. și tot de la Timișoara și-au început cariera de artă multe personalități ale muzicii românești contemporane. Un Liceu de muzică, de nivel republican, o orchestră simfonică cu interpretări pe care nu le auzim ușor nici la București, un cor al filarmonicii, care atacă. în spiritul aceleiași dăruiri, orice repertoriu, de la Haendel la prelucrările recente de folclor bănățean. un colectiv de operă și un colectiv de balet care au depășit nivelul victoriilor locale și chiar o foarte dezghețată formație de chitare electrice. „Phii- nix" — iată. într-o simplă enumerare. posibilitățile muzicale de care dispune astăzi orașul. Ceea ce. trebuie spus, nu e deloc puțin. mai ales că la Timișoara am găsit pe lîngă pasiune și dragoste pentru muzică, proiecte și initiative. precum si, în egală măsură. realități pe care numai un autentic cult al a- cestei arte putea să le determine.

Filarmonica „Bana- am crezut că vacan- i risipit orchestra simfonică și corul. Am aflat însă că orchestra repetă și, asistînd la repetiții, am ascultat Sim
fonia 88 de Haydn (pregătită pentru un turneu de cîteva zile la Caransebeș, Băile Herculane, Reșița, Orșova) și n-am putut să nu remarc încă o dată calitatea deosebită a grupului
LA T MISOARA

timele). In programul concertului ascultat : simfonia amintită a clasicului nez. fragmente din timpurile de Vivaldi listă violonista Angela Ga- vrilă) și, în partea a doua, canțonete în interpretarea Doinei Badea. Programul nu trebuie să surprindă : muzica se adresează tuturor ; poate că un neinitiat, venit înainte de toate s-o asculte pe Doina Badea, va

vie- 
Ano- (so-

ascultatori care, pe unui abonament, urmăresc săptămînă de săptămînă in- . terpretările de muzică simfonică. Publicul concertelor ,de duminică dimineața este format, la Timișoara, mai ales din elevi, iar străduințele unui grup de 10—12 profesori de muzică raș, care efectuează manentă activitate cală de popularizare tre elevii de la licee și de
din o- o per- muzi- prin-

0 VIATA MUZICALA

de coarde, stilul și, o dată mai mult, tradiția muzicală a întregii orchestre care, sub conducerea lui Nicolae Boboc, a redat un Haydn demn de cele mai bune concerte ale noastre. A fost o neașteptată revelație muzicală estivală (și aici ne-am putea întreba de ce — desigur, în timpul stagiunii — Radioteleviziunea se limitează să transmită, în direct, programele de la Ateneu și de la Studioul de concerte — aceasta chiar dacă sînt știute dinainte ca fiind neinteresante — cînd s-ar putea mult mai bine ca și filarmonicile din țară să se bucure de acest privilegiu și. printre ele. orchestra filarmonicii din Timișoara n-ar putea figura cîtuși de puțin printre ul-

descoperi frumusețile muzicii clasice și preclasice, iar un altul, ușurei sofisticat, se va lăsa convins, pînă la urmă, că și canțoneta are un drept la viață.Desigur. într-o cuprinzătoare perspectivă culturală, și pe cei de la Timișoara îi interesează problema publicului. Nu e public muzica! la Timișoara sau înorașele din apropiere ? Nu se poate spune ; dar ceea ce este tot atît de important este de a forma publicul muzical pe care îl vom întîlni peste 5 sau peste 10 ani și, în această privință, rezultatele nu sînt deloc modeste. Fiecare concert de sîmbătă seara este reluat, a doua zi la ora 11. într-un program educativ, iar aici există 900 de tineri

la școlile generale, nu pot fi decît binevenite.Dar nu numai orchestra simfonică a Filarmonicii contribuie la viața muzicală normală a Timișoarei ; Opera își propune, numai în noua tarea a Năpasta de goi, Michelangelo de Alfred Mendelsohn, grin de Wagner. Don de Mozart, My Fair de Lowe. Directorul rei, Nicolae Boboc, conduce în același timp și majoritatea concertelor simfonice de la Filarmonică, se arată foarte încrezător în viitorul instituției sale, citind, totodată, si numele cîtorva soliști : Elena Botez. Marieta Grebenișan, Mira Popescu, Iuliu Mare,

Mircea Mavrodin. Opera din Timișoara nu-și, limitează însă.. activitatea numai la spectacolele interpretate la'sediu. De cîțiva ani, colectivul de operă susține adevărate stagiuni (de cîteva săptămîni Ia rînd) în diferite orașe din apropiere. Astfel, la Petro- șeni, pentru a da -un singur exemplu, după vizite succesive ale operei din Timișoara, interesul pentru acest gen muzical a crescut într-o asemenea măsură, îneît spectacolele se joacă cu casa închisă (cu o orchestră reîmprospătată am fi,, de altfel, dornici de a asculta acest colectiv liric și la București).După opinia iubitorilor de muzică din localitate, un lucru ar deschide și mai larg orizonturile vieții artistice a orașului, și anume reînființarea Conservatorului de muzică din Timișoara. De conservator, de altfel, se leagă toate firele vitale ale viitorului muzical de aici : generații întregi ale Liceului de muzică, generații foarte bine pregătite, au plecat pentru studii superioare la conservatoarele de muzică din București, Cluj și Iași. Conservatorul însă ar o- feri multora dintre a- cești pasionați, ai muzicii o catedră și situația s-ar putea cu mult ameliora. Funcționînd, pentru început cu cîteva secții, el ar putea, cu timpul, să se extindă, iar viata muzicală timișoreană, o dată cu a- ceasta. să cunoască — după cum se poate înțelege lesne — un nou șl îmbucurător avînt. Dar străduințele muzicienilor timișoreni par să fie răsplătite, iar publicul are cel mai frumos cuvînt de spus la adresa dăruirii lor. Acestui public artiștii Timișoarei îi dedică îndrăznețe proiecte de viitor.
Mircea M. ȘTEFÂNESCU

companiei teatrale franceze

Membrii companiei teatrale fran- 
ze „Serreau-Perinetti" au făcut 

luni dimineață o vizită la sediul A- 
sociației oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale — 
A.T.M., unde s-au întîlnit cu actori, 
regizori, critici de teatru și ziariști 
români. Oaspeții au fost salutați de 
artista emerită Dina Cocea, prim- 
secretar al A.T.M.

După-amiază, Jack Ligot, consilie
rul cultural al ambasadei Franței 
la București, a oferit un cocteil cu 
prilejul turneului artiștilor francezi. 
Au luat parte Al. Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă. 
Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

17.30 — Pentru școlari : cetatea
strugurilor.

18,00 — TV. gantru specialiștii din 
industrie. Cibernetica eco
nomică. Participă : prof. 
Ing. Edmond NIcolau ; 
conf. dr. Vladimir Trebici ; 
matematicianul Vasile lo- 
nescu.

18.30 — Curs de limba engleză.
19,00 — Emisiune pentru tineret. 

Doi tineri interpreți : pia
nistul Dan Grlgore și vio
lonistul Eugen Sîrbu.

învățămîntului nostrunostru, de dascăli și adresează călduros tinerilor studenți, cărora partidul și statul le creează condițiile cele mai favorabile de muncă și viață universitară. Satisfacția datoriei împlinite și perspectiva succeselor la studii și în profesiune cer o asiduitate de realizare zilnică a obligațiilor, pe baza concentrării eforturilor și a unei bogate informări.Munca noastră, a membrilor corpului didactic și studenților, face parte integrantă din grandioasa operă a construcției socialiste și este, prin toate fibrele, legată indisolubil de trecutul, prezentul și viitorul țării. Sub acest semn și consacrați înfăptuirii măsurilor adoptate de conducerea de partid și de stat în vederea dezvoltării învățămîntului, începem noul an universitar.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — 

Publicitate.
20,00 — Film serial iViklngli.

In rariștea de lîngă vii — 
seară de romanțe cu : An
gela Moldovan, Nicolae 
Florei, Ionel Budișteanu.

21,15 — Program de varietăți.
Transmisiune directă de la 
Viena. Participă : Wenke 
Mihre, Roy Blecg, Lucia 
Trogg, liana Patzeltova, 
Waldcmar Matuska, ,To 
Dassln, Richard Anthony, 
Les Swingle Singers, Louis 
Armstrong, Sandie Shaw, 
Peghi March și alții.

22.30 — Numere de circ înregis
trate pe peliculă.

23,00 — Telejurnalul de noapte. 
1,15 — închiderea emisiunii.
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Prezentarea scrisurilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România
/ .

AMBASADORUL REPUBLICII ARABE UNITE
Tn cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Moustapha 
Moukhtar a adresat, în numele 
președintelui Gamal Abdel Nasser, 
al poporului Republicii Arabe Uni
te și al său personal, urări sincere 
pentru prosperitatea României și 
fericirea poporului român.

în continuare, ambasadorul Re
publicii Arabe Unite a arătat: 
„Marile progrese obținute în toate 
domeniile, prin voința arzătoare a 
poporului român, brav și vigilent, 
lupta sa curajoasă pentru obți
nerea și menținerea independen
ței sînt într-adevăr fapte și reali
zări demne de a fi citate cu mîn- 
drie,

în ceea ce ne privește, noi cei 
din Republica Arabă Unită am 
luptat și continuăm să luptăm îm
potriva celor ce se opun voinței 
popoarelor, împotriva acelora care 
încearcă cu încăpățînare să aplice 
politica lor învechită, politică de 
forță și intervenție armată".

Ambasadorul Moustapha Moukh
tar a relevat apoi preocuparea gu
vernului său pentru ridicarea bu
năstării maselor, care de-a lungul 
multor secole au fost private de 
drepturile și resursele lor de către 
uzurpatorii străini. De asemenea, 
el a arătati

„Țelurile noastre fiind paralele, 
nu ne este greu să ne înțelegem și 
să ne unirn eforturile pentru a rea
liza o cooperare fructuoasă căci, 
Domnule președinte, posibilitățile 
sînt mari și numeroase, domeniile 
sînt multe și vaste, iar dorințele 
arzătoare și intense".

în răspunsul său, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceausescu, a mulțumit ambasado- 
rulu' Moustapha Moukhtar pentru 
apren “'■ile și urările rostite la a- 
dres?} ,o:,nâniei, rugîndu-1 totodată 
să ti .sorită președintelui Gamal 
Abde. Nasser un călduros salut, iar 
poporului Republicii Arabe Unite 
cele mai bune urări de prosperita
te și progres.

Arătînd că în țara noastră sînt 
urmărite cu simpatie și interes 
eforturile Republicii Arabe Unite 
pentru făurirea unei economii

prospere și pentru dezvoltarea sa 
culturală și socială, președintele 
Consiliului de Stat a subliniat că 
România nutrește sentimente de 
solidaritate cu lupta dreaptă a 
poporului acestei țări împotriva 
imperialismului și neocolonialis- 
mului, pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a spus :

„După cum vă este cunoscut, 
în cadrul relațiilor de colaborare^ 
politică, economică și culturală ale 
României cu țările arabe un loc 
important îl ocupă Republica Ara
bă Unită. Constatăm cu adîncă 
satisfacție că legăturile prietenești 
dintre țările noastre se dezvoltă 
continuu, pe baza trainică a res
pectului independenței și suverani
tății naționale, a egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

împărtășim întru totul, domnule 
ambasador, părerea dumneavoas
tră, că există încă multe posibili
tăți pentru lărgirea și diversifica
rea acestor relații, pentru dezvol
tarea unei cooperări rodnice între 
Republica Socialis'ă România și 
Republica Arabă Unită".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a urat ambasadoru
lui Republicii Arabe Unite succes 
deplin în misiunea ce i-a fost în
credințată și l-a asigurat de tot 
sprijinul Consiliului de Stat, al gu
vernului român și ăl său personal.

★
După ceremonia prezentării scri

sorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, a ■ avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul R A.U., 
Moustapha Moukhtar.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii Arabe 
Unite a fost însoțit de membri ai' 
ambasadei.

AMBASADORUL DANEMARCEI

Ieri, s-a deschis la București

Sesiunea internațională 
pentru prelucrarea electronică

a informațiilor
— organizata sub auspiciile O. N. U.

A XIX-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII

REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Adunarea festivă din CapitalăLuni dimineața s-a deschis la București, în sala mică a Palatului Republicii, sesiunea internațională pentru prelucrarea electronică a informațiilor, organizată sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite.La lucrări iau parte oameni de •știință, specialiști și experți în domeniul calculului electronic din 22 de țări, precum și reprezentanții unor organisme internaționale.Participă, de asemenea, personalități științifice din țara noastră, reprezentanți ai conducerii Consiliului Economic, Direcției Centrale de Statistică, Consiliului Național al Cercetării Științifice, Academiei Republicii Socialiste România, Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții economice, specialiști din institute de cercetări și întreprinderi, experți în prelucrarea electronică a datelor.La deschiderea lucrărilor, în prezidiul adunării au luat loc : Manea Mănescu, președintele Consiliului E- conomic, Miron Nicolescu, președintele Academiei, Barrie Davies, directorul Diviziei de Statistică din Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite, Constantin Ionescu, directorul general al Direcției Centrale de Statistică, Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, M. Drăgă- nescu, secretar permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipament de calcul, a- cademicienii Grigore Moisil și Tibe- riu Popovici.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de directorul generai al Direcției Centrale de Statistică, Constantin Ionescu. După ce a mulțumit guvernelor statelor care, răspunzînd invitației, au trimis la această sesiune un mare număr de specialiști și experți, vorbitorul a arătat că sesiunea, organizată în România, și-a asumat o tematică de un interes deosebit pentru calculul economic și statistic, pentru organizarea conducerii activității economice. Problemele care voi fi dezbătute cu acest prilej îmbrățișează o gamă largă de teme, printre care figurează prelucrarea electronică a datelor recen- sămîntului populației, analiza și șin- teza sistemelor informaționale, probleme referitoare la programe de prelucrare.Președintele Consiliului Economic, Manea Mănescu, a adus, participan- ților salutul guvernului Republicii

Socialiste România. Țara noastră — a spus vorbitorul — acordă o importanță deosebită colaborării internaționale pe tărimul tehnicii și științei, factor de mare însemnătate pentru progresul economic și social al omenirii, pentru instaurarea unui climat de înțelegere reciprocă între popoare, pentru consolidarea păcii în întreaga lume, în conformitate cu idealurile umanității. Guvernul țării noastre transpune în viață un vast program, eșalonat pe cîțiva ani, de perfecționare a sistemului informațional economic, prin echiparea centrelor de calcul mecanografice și electronice cu mașini moderne, sistem menit să contribuie la îmbunătățirea continuă a organizării producției și a muncii, a dezvoltării întregii activități economice. Reievînd importanța acestei reuniuni internaționale, în această epocă în care știința și tehnica ocupă un loc atît de important în viața societății, vorbitorul și-a exprimat convingerea că prezența la această manifestare a unor oameni de știință specialiști și experți cu recunoscută autoritate este o garanție a succesului acestei sesiuni.Luînd apoi cuvîntul, Barrie Davies, directorul Diviziei de statistică din Comisia economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa, a exprimat guvernului Republicii Socialiste România recunoștința Organizației Națiunilor Unite pentru organizarea la București a acestei sesiuni și pentru condițiile bune create în acest scop. Vorbitorul a apreciat sprijinul puternic pe care guvernul Republicii Socialiste România îl acordă Organizației Națiunilor Unite în acest domeniu. în care prelucrarea electronică a informațiilor are o importanță deosebită pentru oficiile naționale de statistică din toate tarile. Apreciind că statisticienii români au o experiență bogată în folosirea calculatoarelor electronice în munca de statistică, vorbitorul s-a referit, îndeosebi, la experiența obținută în prelucrarea electronică a datelor recensămîntului populației si locuințelor din tara noastră din 1966, precum și a altor calcule economice.
★în ședința de după-amiază a fost ales ca. președinte al sesiunii Constantin Ionescu, directorul general al Direcției Centrale de Statistică.Lucrările sesiunii vor dura 5 zile.(Agerpres)

PLECAREA MAREȘALULUI 1.1. IAKUBOVSKI
ÎIU ,cuvîntarea...jșa»t(: arnbașad,of^lj,...s 

John - Knox a adre.șaț, âp,'jjiupiț:lg.-fSî 
Maiestății Sale Regele Danemarcei, 
urări sincere pentru fericirea și 
Viitorul prosper al națiunii romii

istatea Sa Regele, guvernul 
și pt>i 'ul danez — a arătat am
basadorul Danemarcei — acordă o 
importanță deosebită excelentelor 
relații care se dezvoltă între Da
nemarca și Republica Socialistă 
România, pe baza respectului re
ciproc, spre folosul ambelor țări". 

Ambasadorul John Knox a re
levat apoi că Danemarca a sub
scris fără rezervă la rezoluția ce
lei de-a XX-a Adunări Generale 
a O.N.U, privind crearea unui cli
mat de înțelegere și de bună ve
cinătate între țările europene și. 
împreună cu România, care a ini
țiat această rezoluție, a stimulat 
acest climat pe plan bilateral prin 
numeroase măsuri concrete. în 
continuare, ambasadorul Dane
marcei a spus:

„Schimbul de vizite la nivelul 
șefilor de guverne, precum și alte 
vizite oficiale, încheierea unor im
portante acorduri în domeniul co
operării economice, tehnice și cul
turale. adoptarea unor măsuri pen
tru facilitarea traficului comer
cial și turistic între Danemarca și 
România au confirmat că această 
politică a șervjt cauzei înțelegerii 
și cooperării dintre cele două țări 
aparținînd unor regimuri social- 
politice diferite.

De aceea, cunoscînd dorința sin
ceră a Danemarcei de a continua 
să urmeze calea dezvoltării bune
lor relații cu România, doresc din 
inimă ca în cursul misiunii mele, 
să depun toate eforturile pentru 
a contribui la această dezvoltare" 

în răspunsul său președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. mulțumind pentru ură
rile adresate poporului român, a 
rugat pe ambasadorul John Knox 
să transmită Maiestății Sale Re
gele Frederik al IX-lea urări cor
diale de sănătate și fericire, iar 
poporului danez urări de pace și 
prosperitate. în continuare, pre

șe’dirftele Consiliului;țde’ Șfâț' ă".aJ- 
. •“ ? f'. ■!?’’' --j . .• *' o??-* •i-'f’’„împărtășim pe deplin aprecie- 
rile dumneavoastră, domnule am
basador, că relațiile dintre Româ
nia și Danemarca se dezvoltă fa
vorabil în toate domeniile.

Urmînd cu consecvență o poli
tică de bună înțelegere și de ex
tindere multilaterală a legături
lor cu toate țările, guvernul ro
mân este profund convins , că fie
care stat, indiferent de sistemul 
său social-politic ori de mărimea 
sa. are o înaltă responsabilitate 
pentru soarta păcii și securității 
în lume.

Dezvoltarea relațiilor dintre sta
te pe baza respectării reciproce a 
suveranității și independenței na
ționale. a demnității fiecărui po
por corespunde năzuințelor de 
pace și progres ale omenirii și 
creează nn cadru adecvat colabo
rării internaționale

în acest spirit, acordăm toată a- 
tenția relațiilor româno-daneze și 
sîntem convinși că există premise 
favorabile pentru dezvoltarea în 
continuare a legăturilor noastre bi
laterale, pentru intensificarea co
operării în domeniile de interes 
comun".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a urat ambasado
rului Danemarcei succes deplin în 
realizarea înaltei sale misiuni și 
l-a asigurat de tot sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului ro
mân și al său personal.

★

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Dane
marcei John Knox

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire an participat Constantin Stă
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu. prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Danemarcei a fost 
însoțit de membri ai ambasadei.

Duminică, 29 septembrie, a . pă
răsit Capitala mareșalul Uniunii 
Sovietice I. 1. lakubovsk.i-, ...coman- >■ 
dantu.l șupjem al forțelor, ^rțnatew./f, 
u n iâXp'. ;"șt â iei or ’ parUc j,p gfl te, .Tai.. <’'’ 
Tratatul'de la Varșo^iăT'

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, mareșalul Jakubovski a fost 
condus de general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, ge

neral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Major, 
gerțer^l-locotenent Vasile Ionel, ad; 
jurict ărministrului forțelor ar- 
mâte."' 'U' ■ '-.i ... .ț»

A fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București™*

ti (Agerpres)

ILuni după-amiază, a avut loc în Capitală adunarea festivă organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.Au luat parte tovarășii Gheorghe 
i Apostol, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Constanța Crăciun, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Dumitru Be- jan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Mihai Marin, ad- 
I junct al ministrului afacerilor externe, 
I membri ai conducerii unor organiza- 
I ții obștești și instituții centrale, nu- 
I meroși oameni ai muncii din între- 
I prinderi și instituții, oameni de artă 
I și cultură.
I Adunaiea a fost deschisă de prof. 
I univ. Stanciu Stoian, secretar gene- 
I ral al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Luînd cuvîntul, Mihnea Gheorghiu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a evocat lupta eroică a poporului chinez împotriva reac- țiunii interne și a dominației imperialiste străine, pentru instaurarea puterii populare. Proclamarea Republicii Populare Chineze — eveniment de o deosebită importanță mondială I — a spus vorbitorul — a avut ca 
I urmare întărirea forțelor sistemului 
I socialist, a clasei muncitoare inter- 
I naționale, a mișcării de eliberare na- 
I țională, întărirea forțelor care mili- 
I tează pentru progres social, slăbirea 
I pozițiilor imperialismului în lume. 
I Devenind singurul stăpîn al destine- 
I lor sale, poporul chinez, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Tze-dun, și-a consacrat eforturile și energia operei de edificare a socialismului, de făurire a unei vieți demne si prospere.Vorbitorul s-a referit apoi la principalele înfăptuiri ale talentatului popor chinez, arătînd că poporul român se bucură de aceste realizări și urează oamenilor muncii chinezi succese tot mai mari în opera de construire a socialismului în patria sa.Au fost înfățișate, totodată, succesele obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist mân, în opera de desăvîr.șire aL strucției socialiste. în continuare, vor- j&I 'WT**' ■’ *-Hi ;țR 'țnr it

Ro-con-

bitorul a spus : Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România situează în mod consecvent în centrul politicii externe a țării noastre dezvoltarea relațiilor de prietenie, alianță și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de care ne leagă comunitatea de orînduire, ideologia mar- xist-leninistă, țelurile luptei comune împotriva imperialismului, pentru cauza socialismului. România se pronunță cu toată fermitatea împotriva acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste, în frunte cu S.U.A., care au dezlănțuit războiul împotriva poporului vietnamez România cere cu tărie să fie respectat dreptul sacru al fiecărui popor de a-și alege în mod nestingherit calea dezvoltării sociale, potrivit intereselor sale vitale.Vorbitorul a subliniat apoi că între partidele și țările noastre, între poporul român și poporul chinez s-au statornicit relații frățești de colaborare bazate pe idealul construirii socialismului, ționalismului socialist. Pe această bază, relațiile economice, culturale și teh- nico-științifice dintre cele două țări au cunoscut o dezvoltare mereu ascendentă. Republica Populară Chineză — a spus vorbitorul în încheiere — cu marile sale resurse materiale și umane — joacă un rol important în viața internațională în lupta popoarelor împotriva imperialismului, pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale acestuia, pentru libertate, democrație, pace și socialism. Considerînd că problemele internaționale majore nu pot fi rezolvate fără participarea Chinei populare, România se pronunță în mod consecvent pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U., aceasta fiind singura îndreptățită să porul chinez.A luat apoi însărcinatul cu R.P. Chineze laAnul acesta a spus vorbitorul — poporul nostru sărbătorește cea de-a 19-a aniversare a proclamării R. P. Chineze în condițiile unei situații excelente atît pe plan intern cît și pe plan internațional. După eliberare, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte cu marele său conducător, președintele Mao Tze-dun, prin- tr-o muncă îndîrjită și plină de abnegație a maselor largi de oameni ai .mupeii,, țara^ noastră a obținut strălu-
■ k ,ț. -

comun al al interna-

reprezinte po-cuvîntul afaceri București.Ma Șiu Șîn, ad-interim al

cite realizări în opera de construire a socialismului.Reievînd că nivelul vieții materiale Și spirituale a poporului chinez a crescut în mod simțitor, vorbitorul a arătat că vechea Chină semi-feudală și semi-colonială, săracă și înapoiată, lovită din greu de calamități și nenorociri, s-a transformat rapid într-o țară socialistă, prosperă, puternică și a- vansată.în continuare, vorbitorul a înfățișat realizările Chinei populare în diverse domenii de activitate obținute în anii de după proclamarea Republicii, subliniind că masele populare stimulează într-o măsură tot mai mare dezvoltarea și prosperitatea economiei, culturii, științei și tehnicii. Pe frontul industrial, a arătat vorbitorul, ia avînt o mare și impetuoasă revoluție tehnică și apar necontenit noi produse care ating sau chiar depășesc nivelul tehnic mondial. La rindul său, agricultura obține și anul acesta, ca în fiecare din ultimii ani, o recoltă bogată.Vorbitorul s-a referit apoi la lupta popoarelor împotriva imperialismului, subliniind că uneltirile și încercările acestuia vor fi cu siguranță zdrobite de pașii victorioși ai popoarelor revoluționare din întreaga lume. în legătură cu problema vietnameză, el a a- rătat că poporul chinez este hotărît să sprijine poporul vietnamez în lupta sa dreaptă împotriva agresorilor, pentru salvarea patriei. Acum, cînd sărbătorim împreună Ziua națională a Republicii Populare Chineze, ne aducem aminte de imaginile sărbătoririi celei de-a XXIV-a aniversări a eliberării poporului român de sub jugul fascist care a avut loc nu demult în țara dv. în cei 24 de ani, sub conducerea Partidului Comunist Român, utilizînd resursele naturale interne și bizuindu-se pe propriile sale forțe, harnicul și talentatul popor român a înregistrat Importante succese în opera de construire a patriei sale. în prezent, poporul român muncește cu hărnicie pentru îndeplinirea noului plan cincinal. îngăduiți-mi să vă urez noi succese și mai mari în toate domeniile de activitate pentru construirea patriei.între poporul chinez și poporul român — a spus în încheiere vorbitorul — au existat întotdeauna relații frățești și de prietenie. Sîntem convinși că a- ceste relații se vor consolida și se vor dezvoltaDupă program
și în viitor.

★adunarea festivă a urmat un artistic.tț bnsrrrrr'H' ■seats irienisî (Agerpres)"ti?1’.’.')' .' ' . v g;gtaWxubai :• ■■
Din tabloul dinamic al

Cronica zileiAndre Bettencourt, ministrul industriei al Franței, care se află în Capitală cu prilejul „Săptămînii tehnicii franceze", a avut luni întrevederi cu Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, și Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini.
★Luni la amiază, prof. Nicolae Giosan. președintele Consiliului Superior al Agriculturii, însoțit de specialiști, a plecat într-o vizită în Danemarca la invitația ministrului agriculturii, Peter Larsen. La plecare, pe aeroportul Băneasa, printre persoanele oficiale prezente se afla și John Knox, ambasadorul Danemarcei la București.
★într-unul din pavilioanele Complexului central de expoziții din Capitală, a fost inaugurată luni o expoziție a întreprinderii unionale de comerț exterior „Medexport" din Moscova. Expoziția care cuprinde instalații medicale, instrumente sanitare și medicamente produse în U.R.S.S., rămîne deschisă pînă la 9 octombrie.în aceeași zi, firma' italiană „Ci- mat" a organizat la Fabrica „Adesgo" din Capitală o expoziție de mașini de tricotat ciorapi. Timp de patru zile vor avea loc, pentru specialiști, documentații practice.
★Luni după-amiază a părăsit Capitala. îndreptîndu-se . spre patrie, delegația Comitetului cehoslovac pentru apărarea păcii, formată din ing. Ivan Tomașov, asistent la Facultatea de jurnalistică a Universității Komensk din Bratislava, membru al Comitetului slovac al păcii, și Leo Oesterreicher. lucrător al secției internaționale a Comitetului cehoslovac pentru apărarea păcii, care ne-a vizitat tara la' invitația Comitetului Național pentru apărarea păcii. <

Dr. Marin Dumitru, de la Centrul de reumatologie din București, a obținut premiul I la ediția 1968 a Concursului international de reumatologie organizat de Societatea ..Terme" din Salsomaggiore — Italia, pentru lucrarea „Studii și cercetări asupra etiopatogenezei artropatiilor artrodice". *Cu prilejul apropiatei deschideri a expoziției tehnice franceze. în Pavilionul C al Complexului de expoziții din Piața Scînteii a avut loc. luni la amiază, o conferință de presă la care a vorbit Rene Sanson, președintele Comitetului permanent al tîrgurilor și manifestărilor economice internaționale. (Agerpres)
LISTA DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe obligațiunile
C. E. C. cu cîștiguriTRAGEREA LA SORȚI DIN 30 SEPTEMBRIE 1968

economiei Chinei populare

eveniment a inaugurat o eră în existența mile- a țării.trecut de atunci 19 ani. Dar cite pre-
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s
C. C. E. la tenis de masă

C. S. M. Cluj 5 
Virum Copenhaga 0La Copenhaga s-a disputat întîl- nirea de tenis de masă dintre. echipele C.S.M. Cluj și Virum Copenhaga, contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la tenis de masă.Sportivii români au obținut o victorie categorică cu scorul de 5—0. Iată rezultatele tehnice : Giurgiucă- Ramberg 21—17, 21—17 ; Doboși-B. Petersen 21—15, 21—12 ; Nerulescu- K. Petersen 23—21, 21—13 , Giurgiu- că-B. Petersen 21—15, 21—18 t Negu- lescu-Ramberg 21—8, 21—19.

în urma acestei victorii, formația C.S.M. Cluj s-a calificat pentru turul doi al competiției.

A

In cîteva• în împrejurimile orașului Budapesta s-a desfășurat un concurs internațional de moto-cros. La clasa 500 cmc pe primul ioc s-a clasat Po- grebnak (U.R.S.S.). Puiu (România) a ocupat locul 4. Primul loc la clasa 250 cmc a fost ocupat de Kavinov (U.R.S.S.).
0 Localitatea irlandeză Cork a găzduit campionatul mondial de pescuit sportiv-stationar. Victoria a revenit vest-germanului Gunther Gre- benstein care a prins 20 de pești cu o greutate totală de 3 kg. Pe echipe pe primul loc s-a clasat Franța (18 puncte) urmată de R.F. a Germaniei (24 puncte) și România (25 puncte).
o Tenismanul spaniol Manuel O- rantes a cîștigat turneul internațional desfășurat pe terenurile clubului Real Madrid. El l-a învins în finală

rî n dur icu 6—2, 6- -8, 5—7, 6—3, ■ 8—6 pe compatriotul său Manuel Santana.
0 Turneul international de șah de la Kislovodsk a fost cîștigat de marele maestru sovietic Efim Gheller, care a totalizat 10 puncte din 14 posibile. Șahistul nostru Victor Ciocîltea a ocupat locul 6—7 la egalitate de puncte <7.5) cu Ignatiev (U.R.S.S.).

0 în meci retur contînd pentru „Cupa Cupelor" la fotbal. Sliema Wanderers a întîlnit la La V.detta formația Rumelange (Luxemburg;. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0) în primul joc, victoria revenise cu scorul de 2—1 echipei Rumelange. Conform regulamentului competiției, golurile marcate în deplasare contează dublu, astfel că Sliema Wanderers s-a calificat pentru turul următor.
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60 083 09 2 00060 817 49 2 00060 175 03 2 000 360 00060 311 43 1 00060 679 01 1 000 120 000600 44 10 800600 23 17 800600 87 35 800 14*0 oon2 11:" TOTAL.: 2 215 000Cîștigurile revin, întregi, obligațiunilor de .200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei și 25 lei primesc */« respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. In valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor. cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin filialele C.E.C.

1 octombrie 1949... O zi frumoasă de toamnă. Piața Tienanmîn din Pekin era plină pînă la refuz. Zeci de mii de oameni au venit să celebreze momentul istoric al proclamării Republicii Populare Chineze care nouă narăAu doarfaceri înnoitoare s-au petrecut pe cuprinsul vast al Chinei, în viața poporului ei 1 Călătorind prin R. P. Chineză, am văzut multe întreprinderi industriale noi — fabrici și uzine, hidrocentrale și mine, precum și numeroase cartiere de locuințe ridicate în ultimii ani — construcții caTe schimbă pas cu pas înfățișarea u- nor orașe și zone întregi. Schelele au devenit un e- lement caracteristic al peisajului citadin. Nu o dată în timpul acestor călătorii am auzit spunîn- du-se că o întreprindere sau alta pe care tocmai o vizitam nu are o vîTStă mai mare de zece ani, iar utilajele pe care tocmai le priveam, sînt produse în tară. însuși acest fapt dezvăluie măiestria și talentul creator al clasei muncitoare din China, dîr- zenia și abnegația cu care toți oamenii muncii, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, se dedică operei de făurire a vieții noi, socialiste.în trecut — lucru știut — industria, atît cît era, se concentrase numai în zona de coastă a Chinei. Vaste întinderi din vestul tării aproape că nici nu cunoșteau prezența omului în timpul unei călătorii recente prin a"- ceste ținuturi mi-a fost dat să văd centre ale industriei qrele, uzine chimice. zone petrolifera etc.O cifră statistică. în anii puterii populare, valoarea qlobală a producției industriale a crescut de peste zece ori Au fost create un șir de ramuri industriale de bază iar industriile siderurgică și metalurgică au cunoscut o dezvoltare deosebită. Am avut de mai multe ori prilejul să vizitez marile

„cetăți ale industriei grele” — Anșan, Uhan, Șan- hai. AHÎndu-mă de curînd la combinatul-gigant din Anșan — „capitala oțelului”, cum 1 se mai spune aici — l-am văzut numai în parte. Dar și aceasta e mult, dat fiind că el înglobează nu mai puțin de 45 de întreprinderi. Am aflat aici că de la începutul anului în curs colectivul combinatului a stabilit 178 de noi recorduri în producție. Am mai aflat că aci se petTece mereu cile ceva nou și important în producție. A crescut considerabil producția de fontă, cea a lingouri- lor de oțel, a laminatelor, a cocsului metalurgic și a

la Karamai — regiunea autonomă Sintzian-Uigură a constituit un eveniment în industria petrolieră a Chinei. (în limba uigură Karamai înseamnă „ulei negru”, după gropile de lichid de culoare închisă de mult cunoscute de păstorii nomazi, care îl cărau la mari distanțe și-l vindeau pentru iluminat). Iar la mai puțin de un an de la această primă erupție, 20 de sonde funcționau în regiune. Lucrările de foraj și extracție au continuat și în anii următori, ceea ce a dus la transformarea regiunii într-o zonă Industrială. în cadrul aceleiași ramuri industriale s-a impus în
CORESPONDENȚA DIN PEKIN 
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altor produse principale, iar calitatea lor s-a îmbunătățit continuu. Au fost aplicate în producție cu bune rezultate circa o mie de inovații tehnice și s-au realizat noi sortimente de laminate. La laminorul greu a început, cu 40 de zile înainte de termenul prevăzut, producția în serie a unui nou tip de profile pentru căile ferate, iar la uzina de țevi trase, ca urmare a aplicării unor noi procedee tehnice, a început producția de probă a încă 62 de sortimente de produse, realizate la un înalt nivel tehnic.La Uhan, panorama o- rașului e dominată de coșurile și furnalele combinatului siderurgic și de construcțiile uzinei de u- tilaj greu. Uhanul este un oraș foarte vechi, documente din trecut atestînd existența lui încă acum 17 secole. Dar înainte de eliberare el nu avea nici un fel de industrie. Astăzi, la combinatul siderurgic local lucrează circa 35 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri, iar la uzina de utilaj qreu — peste 7 000 de salariați.Jetul de țiței care a țîș- nit într-o zi de sfîrșit de octombrie a anului 1955

ultimii ani și un alt nume : Tacin, mare bazin petrolifer din nordul Chinei.Cuvîntul „nou* poate fi auzit pretutindeni în China. La ultima ediție a tîr- gului de la Canton, din cele 30 000 de produse cile se puteau vedea a- colo, cîleva mii au lost expuse pentru prima dată: diferite mașini-unelte, automobile, mașini folosite în domeniul construcțiilor, utilaj textil, mașini agricole, dintre care multe realizate la un înalt nivel tehnic. Se aflau, printre altele, un aparat de televiziune cu semiconductor! pentru recepționare de la distanță, o nouă mașină electronică de calcul, un spectrometru pentru detectarea presiunii parțiale a gazului rezidual dintr-un sistem de vid, un nou tip de laser etc. în sălile rezervate industriei ușoare, 40 la sută din țesăturile de lină și 60 la sută din im- primeurile de bumbac erau modele noi.Aceeași activitate vie poate fi întîlnită și în a- gricultură. An de an țăranii chinezi string recolte tot mai bogate de cereale, bumbac, oleaginoase, sfeclă și trestie de zahăr, tutun, cînepă, fructe etc. Specialiștii au creat soiuri noi de cereale și plante industriale.

Succesele obținute se datoresc în mare măsură eforturilor desfășurate de masa țărănimii în lupta împotriva vitregiilor naturii. Asemenea unor uriașe pînze de păianjen, vaste rețele de irigații traversează și irigă zonele amenințate de secetă. Canale făcute de om străpung munții, urcă pe versanții dealurilor, pătrund în regiuni cu teren accidentat. Răsfoind ziarele, citești, de pildă, că țăranii chinezi irigă astăzi o suprafață mai mare decît aceea irigată în total, în decursul a peste 4 000 de ani. Este rodul muncii unite a milioane de oameni, a căror forjă creatoare a fost descătușată prin victoria revoluției populare. Ecoul luptei lor împotriva stihiilor naturii ne parvine de pe șantierele de îndiguire ale fluviilor Ianjî și Huan- hă, Huai și Lienshui, din aridele provincii Tsinhai și Sintzian ca și din alte întinse regiuni.In bazinul Huai, din provincia Anhuei, 34 de milioane de țărani au construit zeci de baraje și canale, iar provincia este acum împînzită cu o mare rețea hidrografică. Cine trece cu avionul pe deasupra Anhueiului poate vedea orezării cocoțate pe dealuri. Și această imagine poate fi întîlnită în multe reqiuni ale Chinei. Nu de mult, în valea fluviului Huanhă s-a terminat construcția a două canale pri-țeipale și a sute de canale alrrente. în regiunile de deșert au fost plantați sute de mii de arbori pentru a opri nisipurile mișcătoare. Mari suprafețe de pămînt, altădată pîrjolite de soare, au fost transformate în adevărate grădini.Imagini de muncă, imagini de luptă dirză a omului cu natura și cu sine însuși, pentru edificarea socialismului, pentru o viată tot mai bună. Poporul român, care urmărește cu simpatie munca și realizările poporului chinez, îi urează, cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, noi succese în construirea socialismului și dezvoltarea continuă a țării pe drumul progresului și al păcii.
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Lupte violente de-a lungul 
fluviului Vu Gia

SAIGON 30 (Agerpres), — Lupte 
deosebit de violente s-au desfășu
rat de-a lungul malurilor fluviu
lui Vu Gia, între trupele de elită 
americano-sud-vietnameze și deta
șamente ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
care au atacat avanposturile tabe
rei militare speciale de la Thuong 
Duc, anunță agenția Associated 
Press. Patrioții au lansat intense 
atacuri pentru a cuceri această ta
bără și cartierul general de la 
Thuong Duc. Asaltul asupra pozi
țiilor americano-saigoneze a fost 
precedat de un baraj de mortiere. 
Un purtător militar de cuvînt a- 
merican a declarat că s-au în
registrat morți și răniți.

Thuong Duc este una din cele 
trei tabere ale trupelor speciale 
asupra cărora unitățile F.N.E. au 
exercitat în ultimele zile puter
nice presiuni. Agenția citată men
ționează că s-a semnalat o inten
sificare a activității patrioților și 
în provinciile Quang Tin și Quang 
Ngai.

Autoritățile militare americano- 
saigoneze au dislocat în dispozi
tivul de apărare al bazei de la 
Thuong Duc unități pentru a stă
vili ofensiva forțelor patriotice. A- 
cestea au fost supuse însă unei in
tense canonade de . mortiere. Un 
purtător de cuvînt al autorităților 
sud-vietnameze a declarat că s-au 
înregistrat 72 de morți și 25 de 
răniți din rîndul trupelor sud- 
vietnameze.

Tabăra specială Thuong Duc este 
situată pe malul vestic al flu
viului Vu Gia. Cîteva avanposturi 
ale taberei, relevă agenția Asso
ciated Press, au fost capturate de 
detașamentele forțelor patriotice și 
părăsite ulterior de aceștia după 
lupte îndîrjite în timpul cărora au 
provocat trupelor americano-saigo
neze pierderi în oameni și mate
riale de luptă.

0 DECLARAȚIE 
A M. A. E.

AL R. D. VIETNAM
HANOI 30 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație de protest în legătură cu 
noile acțiuni agresive ale forțelor 
armate americane în zona demi
litarizată din Vietnam. în decla
rație se arată că aici sînt tri
miși mii de militari, care comit 
acte de terorism și că această 
zonă continuă să fie supusă bom
bardamentelor. Aceste fapte vor
besc despre încălcarea flagrantă 
de către S.U.A. a acordurilor de 
la Geneva din 1954 pentru Viet
nam și ele trebuie să înceteze ime
diat, se subliniază în declarație.

Președintele Austriei
9

în Iugoslavia
BELGRAD 30. — Coresponden

tul Agerpres N. Plopeanu trans
mite 1 Președintele Austriei, Franz 
Jonas, a sosit luni la Belgrad în
tr-o vizită oficială de șase zile, 
la invitația președintelui R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito. La ae
roport, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de președintele R.S.F. Iugo
slavia și de alți conducători de 
stat iugoslavi.

In cursul după-amiezii, preșe
dintele Franz Jonas a depus o 
coroană de flori la mormîntul sol
datului necunoscut, de pe mun
tele Avala. Seara, președintele 
Iosip Broz Tito a oferit un dineu

în cinstea lui Franz Jonas. Cei doi 
șefi de stat au rostit toasturi.

întreaga presă iugoslavă acor
dă o importanță deosebită vizitei 
președintelui Austriei. Subliniind 
interesul celor două țări în men
ținerea și apărarea păcii în Eu
ropa și în lume, ziarul „Borba" 
menționează că relațiile dintre Iu
goslavia și Austria s-au dezvoltat 
continuu. Anul trecut, schimbul de 
mărfuri a atins cifra de 107 mi
lioane dolari de ambele părți, fată 
de numai 34 milioane în 1960. Se 
intensifică, totodată, schimburile 
culturale și tehnico-științifice.

Măsurile adoptate de Filipine în problema teritoriului Sabah au stîrnit pu
ternice demonstrafii de protest în capitala Malayeziei

NIGERIA
la a 8-a aniversare a independențeiPoporul nigerian sărbătorește astăzi un dublu eveniment istoric : împlinirea a opt ani de la cucerirea independenței țării sale și a cinci ani de la proclamarea republicii.Tînărul stat african, cu cea mai numeroasă populație de pe continent — aproximativ 55 milioane de locuitori — a pășit pe drumul dezvoltării de sine stătătoare în condiții extrem de vitrege. Un secol de dominație colonială a lăsat urme adînci în toate compartimentele activității sociale. A- ceastă țară, care dispune de imense bogății — cositor, colum- bit, cupru, importante rezerve de petrol — a moștenit o pronunțată rămînere în urmă pe plan economic. La cucerirea independenței, venitul pe cap de locuitor era în Nigeria unul

din cele mai scăzute de pe continent. Pe plan politic și social, Nigeria a moștenit, de asemenea, o situație foarte grea. împărțirea tării pe baze etnico-tribale a permis să se întrețină o atmosferă prielnică disensiunilor în rîndul populației. în ultimă instanță, acestea au dus la actualul. conflict ce durează de mai bine de un an.Opinia publică progresistă de pretutindeni speră în lichidarea cît mai curînd posibil a actualului conflict, care are urmări dintre cele mai nefavorabile asupra progresului tării. Prietenii Nigeriei sînt convinși că poporul nigerian va găsi calea cea mai potrivită pentru încetarea ostilităților și rezolvarea justă a problemei naționale.în ciuda imenselor

greutăți cărora a trebuit să le facă față și după cucerirea independenței, poporul nigerian a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea economică. pentru lichidarea grelei moșteniri coloniale.Pe plan extern, Nigeria se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările lumii. în scopul unei mai bune cunoașteri, al dezvoltării colaborării reciproc avantajoase dintre Republica Socialistă România și Nigeria. între cele două țări au fost stabilite relații diplomatice în anul 1966.Cu prilejul sărbătorii naționale a Nigeriei, poporul român u- rează poporului nigerian succes în consolidarea independenței, în realizarea păcii, în lupta pentru progres.
A. BUMBAC

a tovarășilor
clamării R. P. Chineze

Convorbire între
••

Paul Niculescu-Mizil

și Mihai Daiea
BUDAPESȚA 30. — Corespon

dentul Agerpres Al. Pintea trans
mite: Luni dimineața au sosit la 
Budapesta tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Daiea, secretar al C.C. al 
P.C.R., care vor participa la lu
crările Comisiei pregătitoare a 
Consfătuirii internaționale a parti-

delor comuniste și muncitorești. 
La sosirea în gara Kelleti a fost 
de față Ilku Pal, membru supleant 
al Biroului Politic al C.O. al 
P.M.S.U.

Au fost de față, de asemenea, 
Dumitru Turcuș, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Budapesta, și membri ai amba
sadei.

Deschiderea lucrărilor Comisiei
pregătitoare a Consfătuirii internaționale

a partidelor comuniste și muncitorești
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. anunță că la 30 sep
tembrie 1968, la Budapesta și-a în
ceput lucrările Comisia pregătitoa
re a Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncito
rești.

Reprezentanții partidelor parti
cipante la ședința Comisiei pregă-

titoare au luat notă de raportul 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar cu 
privire la activitatea depusă în ve
derea pregătirii Consfătuirii inter
naționale. în aceeași zi au început 
discuțiile asupra problemelor aflate 
pe ordinea de zi.

Vizita delegației 

parlamentare române

în Finlanda
HELSINKI 30. — Trimisul spe

cial Agerpres N. Vamvu transmi
te: Delegația parlamentară româ
nă condusă de Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, care se află în Finlan
da la invitația parlamentului fin
landez, a făcut o călătorie de două 
zile în țară.

Oaspeții români au sosit în pro
vincia Oulu, situată în nordul Fin
landei, la aproximativ 200 km de 
Cercul Polar. Membrii delegației 
au făcut o vizită la cel mai mare 
combinat metalurgic al Finlandei 
— Rautaruukki — care se întinde 
pe circa 450 ha, dominînd țărmul 
Golfului Botnic. Aici ei au fost în- 
tîmpinați de directorul general al 
combinatului, Toive 
care i-a informat că 
dernă întreprindere 
produce anual 400 000 
tă și 200 000 tone 
Ea a fost creată în 
valorifica resursele 
xistente în țară și 
gura oțelul necesar 
strucțiilor de mașini și industriei 
navale aflate în plin avînt. Au 
fost vizitate, în continuare, prin
cipalele secții ale combinatului.

Următorul popas a avut loc în 
orășelul Raahe, căruia vecinăta
tea combinatului Rautaruukki îi 
deschide largi perspective de dez
voltare industrială și urbană.

Duminică. membrii delegației 
au fost oaspeții orașului Oulu, 
important centru economic 
cultural al Finlandei, care 
această zi și-a sărbătorit 360

Harkonen, 
această mo- 

industrială 
tone de fon- 
de laminate. 

1960 pentru a 
de minereu e- 
pentru a asi- 
industriei con-

Și 
în 
de

R. F. G

Saxonia InferioarăHANOVRA 30 (Agerpres). — Alegerile municipale care au avut loc duminică în landul Saxonia Inferioară au marcat menținerea pozițiilor Partidului social-democrat și Uniunii creștin-democrate și un regres al Partidului național-demo- crat, de extremă dreaptă.Rezultatele definitive indică o participare la urne de 76,9 la sută din alegătorii înscriși în listele electorale. Partidul social-democrat a obținut 41,7 la sută , din voturile exprimate, Uniunea creștin-democrată — 38,9 la sută. Partidul liber-de- mocrat — 9,2 la sută. Partidul national-democrat — 5,2 la sută.în comparație cu procentajul voturilor exprimate în alegerile pentru parlamentul landului, care au avut loc în 1967, social-democrații au pierdut 1,4 la sută din numărul a- îegătorilor, creștin-democrații au înregistrat un spor de 1,4 la sută, iar național-democrații au înregistrat o pierdere de aproximativ 3 la sută, ceea ce reprezintă o respingere de către opinia publică a politicii a- cestui partid.

RECEPȚIA
DE LA PEKIN

PEKIN 30. — Corespondentul A- 
gerpres I. Gălățeanu transmite: 
Cu prilejul celei de-a 19-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, în seara zilei de 
30 septembrie a avut loc la Pekin, 
în marea sală a Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chi
nă, o recepție la care au participat 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Kan Șen, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, Ciu De, membru al 
Comitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C al P.C. Chinez, 
Cen Bo-da, membru al Biroului 
Politic al CC. al P.C. Chinez, Cen 
I, vicepremier, ministrul afacerilor 
externe, alți conducători de par
tid și de stat, numeroși invitați.

La recepție premierul Ciu En-lai 
a rostit o cuvîntare în care a scos 
în evidență rezultatele obținute de 
poporul chinez în construirea socia
lismului și s-a referit la unele pro
bleme actuale interne și externe 
ale politicii Republicii Populare 
Chineze.

tovarășii Luigi Longo
și Virgil Trofin

ROMA 30. — Corespondentul A- 
gerpres N. Puicea transmite: Luni 
dimineața, tovarășul Luigi Longo, 
secretar general al Partidului Co
munist Italian, l-a primit pe to
varășul Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român care 
face o vizită în Italia. In cadrul 
convorbirii, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, au fost 
discutate probleme interesînd cele 
două partide.

Luni după-amiază, la sediul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, a avut loc o 
nouă întîlnire între delegația Par
tidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și delegația Parti
dului Comunist Italian în frunte 
Cu Gian Carlo Pajetta, membru 
al Biroului Politic și al Direc
țiunii P.C.I. Cu acest prilej a 
continuat schimbul de păreri în
tre cele două delegații. S-a apre-

ciat că vizita delegației P.C.R. a 
adus o nouă contribuție la întă
rirea relațiilor de prietenie exis
tente 
mân 
lian.

în
vizitei s-a hotărît publicarea unui 
comunicat asupra vizitei delega
ției P.C.R. în Italia.

La întîlnire au participat, de 
asemenea, senatorul I. Piva, mem
bru al C.C. al P.C.I., și amba
sadorul României la Roma, Cor
nel Burtică.

Dimineața, delegația P.C.R. s-a 
întîlnit cu conducerea unor secții 
ale C.C. al P.C.I. Au participat 
di Giulio, membru al Direcțiunii 
P.C.I., Eugenio Peggio, membru al 
C.C., responsabilul _secției econo
mice a 
activiști

între Partidul Comunist Ro
și Partidul Comunist Ita-

încheierea discuțiilor și a

C.C. al P.C.I., precum și 
ai C.C.

★
seara, tovarășul Virgil

0 DECLARAȚIE A AGENȚIEI B.T.A.

Luni
Trofin a oferit o masă la care au 
participat Gian Carlo Pajetta, Ar
mando Cossutta, Alessandro Natta, 
Arturo Colombi, Alfredo Reichlin, 
Fernando di Giulio, Paolo Bufa- 
lini, membri ai Direcțiunii P.C.I., 
Maurizio Ferrara, directorul ziaru
lui „L’Unitâ", Luca Pavolini, di
rectorul revistei „Rinascita", mem
bri ai C.C. al P.C.I., șefi de sec
ție la C.C. al P.C.I.

SOFIA 30 (Agerpres). — Agen
ția telegrafică bulgară — B.T.Ă. — 
a dat publicității o declarație 
care, printre altele, arată că 
fost împuternicită să declare 
„Bulgaria socialistă nu a avut 
nu are pretenții teritoriale față 
de nici o țară. Această poziție a 
fost exprimată nu o dată în do
cumente internaționale de partid 
și guvernamentale, printre care 
declarațiile de la București și 
Karlovy Vary, tratatele bilaterale 
cu o serie de țări socialiste și 
alte documente și declarații ofi-

HAVANA

în 
a 

că 
și

ciale. In aceste documente și de
clarații, Republica Populară Bul
garia se pronunță clar și cate
goric pentru intangibilitatea fron
tierelor stabilite după cel de-al 
doilea război mondial. Republica 
Populară Bulgaria — se spune în 
declarație — este hotărîtă să nu 
se abată de la această politică a 
sa. Bulgaria va depune și pe vii
tor toate eforturile necesare pen
tru îmbunătățirea relațiilor din
tre țările balcanice, pentru întă
rirea păcii și securității în Bal
cani".

AGENȚIIL?!

DE PRE Sil

TRANSMIT:

ani de la întemeiere. însoțiți de 
președintele consiliului municipal, 
Kauko Hjerppe, și primarul ora
șului, Arvo Heino, ei api vizitat 
mai multe instituții soiyl-cultu- 
rale, precum și fabrica de celu
loză din localitate, considerată ca 
una din cele mai mari întreprin
deri de acest gen din Europa.

Luni, în cea de-a patra zi a 
șederii sale in Finlanda, delega
ția Marii Adunări Naționale a 
vizitat orașul Helsinki, denumit, 
pentru arhitectura sa luminoasă, 
„orașul alb al Nordului". Oaspe
ților români le-au fost prezentate, 
cu acest prilej, instituții cultura
le, spitalul modern al Universi
tății din Helsinki, baze sportive, 
cartierul de locuințe „Tapiola", u- 
nul dintre cele mai noi și mai 
mari cartiere ale capitalei finlan
deze.

Președintele Consiliului munici
pal Helsinki, Jussi Saukkonen. a 
oferit o masă în onoarea dele
gației Marii Adunări Naționale. Au 
participat V. J. Sukselainen, pre
ședintele parlamentului finlandez, 
membri ai parlamentului și alte 
persoane oficiale finlandeze. Jussi 
Saukkonen și Gheorghe Necula, 
conducătorul delegației române, au 
toastat pentru continua dezvoltare 
a prieteniei dintre popoarele ro
mân și finlandez.

n o q a a q b

Cuvîntarea lui
HAVANA 30. — Corespondentul 

Agerpres Victor Stamate transmi
te: Peste 500 000 de persoane — 
muncitori, țărani, intelectuali, mi
litari, studenți — au fost prezen
te. sîmbătă în. Piața Revoluției din 
Havana la marele miting consa
crat celei de-a 8-a aniversări a 
înființării comitetelor de apărare 
a revoluției (C.D.R.).

Luînd cuvîntul, Fidel Castro, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-ministru al Cubei, a 
făcut o trecere în revistă a succe
selor obținute de oamenii mun
cii din capitală și din provincia 
Havana în transformarea acestei 
provincii într-o puternică bază a 
agriculturii moderne. Adresînd fe
licitări populației din capitală și 
din provincia Havana pentru re
zultatele obținute în muncă, vor
bitorul a subliniat că aceasta do
vedește creșterea conștiinței și spi
ritului de abnegație al populației 
față de îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid și de guvern. Ace
lași spirit, a adăugat el, este pre
zent în întreaga țară, munci ndu-se 
cu entuziasm pentru înfăptuirea 
obiectivelor privind realizarea în 
anul 1970 a unei producții record 
de 10 000 000 tone de zahăr.

Fidel Castro
Fidel Castro a evidențiat rezul

tatele obținute în toate provincii
le țării în campania de însămîn- 
țare și reînsămînțare a terenuri 
lor cu trestie de zahăr. Pînă la 
sfîrșitul anului se vor însămînța 
420 000 de hectare de trestie, iar 
în primul trimestru al anului vii
tor suprafața totală va. atinge 
530 000'hectare. Această suprafață 
însămînțată cu soiuri productive 
va asigura obținerea în orice con
diții climatice a producției de 
10 000 000 tone de zahăr în 1970.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că în timp ce poporul cuba
nez se află angajat într-o bătălie 
grea împotriva subdezvoltării, e- 
lementele contrarevoluționare și a- 
genții C.I.A. se dedau la acte de 
sabotaj. El a citat o serie de ca
zuri de incendieri care s-au pro
dus numai în ultimele luni la u- 
nele întreprinderi, școli, depozite 
de materiale, nave maritime, în
treprinderi de transport. Fidel 
Castro a cerut comitetelor de a- 
părare a revoluției să-și sporeas
că vigilența, pentru a descoperi 
și înlătura fără cruțare pe toți 
dușmanii revoluției.

S-au încheiat dezbaterile 
generale a^e Conferinței generale a A.I.E.A. Luînd cuvîntul în legătură cu raportul Comisiei de verificare a deplinelor puteri, Gheorghe Pele, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România pe lîngă A.I.E.A., a menționat marea responsabilitate ce revine A.I.E.A. în ce privește controlul^ neproliferării armelor nucleare și, Kî general, în problemele dezarmiș/- - nerale. Delegatul român a ao0f 7, agenția pu se poate lipsi de coA ...filul R. P. Chinese, țară cu o populație de 700 milioane locuitori, posedînd resurse materiale imense, o știință și o tehnică nucleară avansată, producătoare de arme nucleare. Luni după- amiază, lucrările celei de-a 12-a Conferințe generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică au luat sfîrșit. Următoarea conferință generală va avea loc la Viena în septembrie 1969.

Treat și prezent in Cipru
I

Se împlinesc astăzi 8 ani de la proclamarea independenței Repu
blicii Cipru, sărbătoare națională a poporului cipriot

Cipru înseamnă un petic de pă- 
mint asaltat de valurile mării și de 
furtunile secolelor. La Salamis, în- 
tr-un decor auster, privirea desco
peră uimită imaginea tulburătoare a 
unui trecut ce-și măsoară vîrsta în 
timp. Intîrziem printre coloane și 
statui de marmură, în amfiteatrul 
ce putea adăposti chiar 20 000 de 
spectatori și care întrece, sub ra
port dimensional, pe cel de la Epi- 
daur. Pe nisipul fierbinte, în veci
nătatea mării, arheologii reconsti
tuie așezarea de odinioară ce poar
tă pecetea unei nobile simplități.

După tulburătoarea călătorie în 
secole ce-și dezvăluie trăsăturile 
grație marmurii, metalului și argi
lei, pătrunzi în Nicosia prezentului, 
oraș ce la prima vedere poate pă
rea un paradox urbanistic. Centrul 
este format dintr-un labirint de ar
tere strimte, cu trotuare liliputane 
printre care, cu dificultate, se stre
coară oameni și mașini. „Ledra 
Street" cu vitrine de bazar, cu ne
gustori gălăgioși, cu forfota care nu 
se stinge decît tîrziu, pe înserat, pare 
decupată dintr-o clasică așezare o- 
rientală. In schimb, la cîteva sute 
de metri distanță de zidurile for
tificate pe care venețianul Giulio 
Savorgnano le-a înălțat în 1567, pe 
bulevardele ce se extind tot mai 
mult dincolo de vechile hotare ale 
orașului, blocuri elegante, abia eli
berate din strînsoarea schelelor, su-

gerează un peisaj urban modern. O 
vegetație abundentă care erupe prin
tre trupurile de cărămidă ale clă
dirilor dăruiește orașului o blîndețe 
reconfortantă. Lîngă căsuțele de cu
loarea oului' de rață, vegheate de 
palmieri și eucalipți, se ivesc con
strucții ce preferă înălțimile. Se 
construiește destul de mult, cu un 
remarcabil rafinament arhitectonic.

Intr-o zonă periferică a Nicosiei 
se conturează viitorul ei industrial. 
Deocamdată, nu sînt prea multe co-

ÎNSEMNĂRI
DE CĂLĂTORIE

șuri de fabrică, dar măsurile luate 
promit o înmulțire a lor. Predomi
nă industria ușoară, însă ciprioții au 
proiecte șt în ceea ce privește alte 
ramuri, bazîndu-se mai ales pe re
sursele miniere. Din acest perime
tru au fost excluse casele de locuit. 
Arhitecții Nicosiei pot fi invidiat» 
de colegii lor din alte capitale pen
tru spatiile vaste pe care le au la 
îndemînă pentru a-și putea realiza 
proiectele urbanistice. Peste puțini 
ani, „orașul vechi" cu învălmășeala 
de zgomote și praf va rămîne doar

o atracție turistică. Dar, prefigurînd 
viitorul, ciprioții îți amintesc cu lu
ciditate de „linia verde", . frontul 
straniu care despică orașul. Este 
drept, pe lîngă baricadele din bu
toaie metalice și saci de nisip n-au 
mai răsunat de mult împușcături, iar 
dialogul angajat între cele două co
munități — greacă și turcă — pro
mite o destindere care, treptat, să 
se transforme în bună înțelegere și 
conviețuire pașnică. Viitorul insu
lei depinde, în mare măsură, de 
reușita acestui dialog.

într-o seară, mă aflam departe 
de Nicosia (în insula aceasta de
părtările sînt relative: la volanul 
unui automobil poți într-o singură 
zi să. străbați așezările mai impor
tante ale Ciprului). Un decor para
disiac: palmieri, chiparoși, o vege
tație luxuriantă cu un colorit tul
burător. La cîțiva kilometri — un 
sat obișnuit: Kiti. Bărbații stăteau 
pe veranda unei cafenele. îi atră
sese altceva decît licoarea amăruie: 
discutau. O discuție liniștită, resem
nată, care parcă nu se încheie nici
odată: despre pămint și recolte. Cînd 
ne-am apropiat au întrerupt con
versația. O clipă de tăcere. Simțeam 
privirile care ne examinau. A ur
mat prezentarea: ziariști din Româ
nia. Privirile s-au luminat și mîini 
aspre s-au întins, prietenește, spre 
a le strînge pe ale noastre.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Cipru s-au stator
nicit și dezvoltat, în ultimii ani, re
lații prietenești.

Eugeniu OBREA

Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a făcut la 30 septembrie o vizită împreună cu alți conducători de partid și de stat bulgari, în localitatea Biala Slatina din nordul Bulgariei. Luînd cuvîntul în fața locuitorilor, Todor Jivkov și-a exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea rapidă a industriei din localitate și s-a referit, de asemenea, la unele probleme actuale ale situației interna și internaționale.

în capitala Greciei au fost 
date publicității rezultatele 
referendumului pentru noua constituție, care a avut loc duminică. Dintre votanți, 94 la sută au răspuns „da" la referendum. Cu toate că legea prevede pedepsirea celor ce nu se prezintă la vot, totuși 25 la sută dintre alegători nu s-au prezentat în fața urnelor. Noua constituție urmează să înlocuiască constituția adoptată în anul 1952.

Conferința națională a 
Partidului laburist din Ma
rea Britanie 3 adoptat luni după- amiază cu majoritate de voturi o moțiune împotriva politicii guvernamentale în domeniul salariilor. Moțiunea, al cărei proiect a fost prezentat de sindicatul muncitorilor din transporturi, declară că limitarea dreptului sip- dicatelor și al oamenilor muncii la acțiuni revendicative „a împiedicat desfășurarea normală a activității sindicala și a ridicat obstacole în calea expansiunii economice a țării".

Ministrul egiptean al a- 
părătii, generalul Mohamed Fawzi, care se află la Alger în fruntea unei delegații militare a R.A.U., a fost primit luni de președintele Houari Boumedienne. După cum relatează agenția M.A.P., în timpul acestei întrevederi au fost examinate o serie de probleme referitoare la actuala situație din O- rientul Mijlociu.

In R. P. Polonă au fost produse pînă în prezent 4 000 de autoturisme „Fiat", anunță agenția P.A.P.
Luni au avut loc la Que

bec funeraliile lui Daniel 
JohnSOn primul ministru al provinciei canadiene Quebec.
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