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PROIECTUL LEGII DE ORGANIZAU

FUNCȚIONARE A CONSILIILOR

POPULARE
în spiritul principiilor stabilite de Con

ferința Națională a Partidului Comunist 
Român, privind măsurile de perfecționare 
și îmbunătățire a organizării administra- 
tiv-teritoriale a României, Marea Adunare 
Națională a adoptat legea potrivit căreia 
s-au stabilit unitățile administrativ-terito- 
riale (județul, municipiul, orașul și comuna) 
și legea privind asigurarea conducerii lo
cale de stat pînă la alegerea consiliilor 
populare.

Potrivit necesităților de dezvoltare și per
fecționare a activității consiliilor populare 
și pe baza însărcinării primite din partea 
Marii Adunări Naționale, Consiliul de Mi
ni' ' -.a întocmit proiectul de lege privind 
orL ^uzarea și funcționarea consiliilor 
populare. Acest proiect sintetizează expe
riența pozitivă acumulată de organele lo

cale ale puterii și administrației de stat în 
noile condiții în care acestea își desfășoară 
activitatea, sarcinile și obiectivele în pers
pectivă, stabilite de Congresul al IX-lea și 
de Conferința Națională a partidului pen
tru desăvîrșirea construcției socialiste în 
România.

La întocmirea proiectului de lege au par
ticipat numeroși specialiști din domeniul 
administrației de stat și din ministere, teo
reticieni și practicieni ai dreptului consti
tuțional și administrativ, deputați, cadre cu 
munci de răspundere în organele locale de 
partid și de stat, precum și din organizațiile 
de masă și obștești.

Examinînd proiectul și avînd în vedere 
însemnătatea deosebită pe care o are aceas
tă lege, Comitetul Executiv al Comitetului

Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri al Republicii Socia
liste România au hotărît ca, înainte de a fi 
prezentat Marii Adunări Naționale, să fie 
publicat în presă și supus dezbaterii pu
blice.

In acest sens publicăm în numărul de azi 
al ziarului proiectul Legii de organizare și 
funcționare a consiliilor populare. Ziarul 
nostru pune coloanele sale la dispoziția tu
turor cetățenilor care doresc să-și exprime 
și pe această cale părerea lor, să facă pro
puneri și sugestii.

Propuneri și sugestii în legătură cu îm
bunătățirea acestui proiect de lege pot fi 
adresate Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Miniștri, 
precum și consiliilor populare locale.

SARCINA FUNDAMENTALA

A PLANULUI DE INVESTIȚII

LA TERMEN
Â NOILOR OBIECTIVE

Arh. Tiberiu HORVATH
vicepreședinte al Băncii de Investiții

Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului au subliniat cu putere însemnătatea deosebită pe care o are pentru eficienta investițiilor, pentru dezvoltarea armonioasă și în ritmurile prevăzute a economiei noastre paționale respectarea cu strictețe a termenelor de punere în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție. Aceasta este o sarcină fundamentală a planului de investiții și ea prezintă o și mai mare actualitate și importantă dacă avem în vedere ponderea însemnată a noilor o- biective și capacități de producție, prevăzute să intre în funcțiune în acest an, în realizarea planului cincinal.Concentrarea prin planul de stat pe 1968 a fondurilor de investiții pe un număr mai restrîns de obiective a creat premise favorabile pentru accelerarea ritmului de execuție pe șantiere, pentru darea în funcțiune la termen a capacităților de producție prevăzute. Cum se prezintă situația în acest domeniu? Se poate aprecia că, o dată cu realizarea volumului de investiții sporit din acest an, pe un mare număr de șantiere s-au depus eforturi stăruitoare pentru punerea în circuitul economic a noilor unități productive. Pînă la sfîrșitul lunii septembrie au intrat în funcțiune 261 capacități și obiective.Sînt de relevat cîteva dintre aceste obiective și capacități de producție industrială, a căror intrare în exploatare are o mare însemnătate economică : oțelăria și laminorul slebing de la combinatul siderurgic Galati, noul laminor bluming de la C. S. Hunedoara, grupul de 315 MW de la Centrala electrică de Craiova, instalația de uleiurilor de la Rafinăria Ploiești, instalația de amoniac și azotat de amoniu din cadrul lucrărilor de dezvoltare a Combinatului de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș, unitatea nouă de tricotaje tip lînă București ș.a. Diferite alte obiective se află într-un stadiu avansat de construcție și Montaj. iar altele sînt în probe tehnologice.Satisfacția ar fi fost, desigur, deplină, dacă s-ar fi realizat la timp tot ce s-a prevăzut, dacă n-ar exista anumite rămîneri în urmă în execuția și punerea în funcțiune a unor capacități și obiective de investiții planificate. Pînă la 30 septembrie a.c. nu au fost date în exploatare diferite capacități și obiective, dintre care cele mai multe aparțin Ministerului Industriei Chimice. Ministerului Industriei Alimentare, Consiliului Superior al Agriculturii. consiliilor populare județene. Aproape jumătate din capacitățile și obiectivele restante

au avut ca termen de intrare în funcțiune trimestrul III.Dacă adăugăm la aceste restanțe sarcinile mari de punere în funcțiune din trimestrul IV, se desprinde cu toată acuitatea cît de imperioasă este amplificarea eforturilor tuturor factorilor răspunzători de realizarea investițiilor — titulari, beneficiari, proiectanți, constructori, furnizori de utilaje — pentru ca, în răstimpul care a mai rămas pînă la finele a- nului, să fie date în circuitul economic toate obiectivele de investiții prevăzute. In expresie valorică, în ultimul trimestru a mai rămas de pus în funcțiune un volum de investiții cu aproape 20 la sută mai mare decît s-a realizat în cele 9 luni anterioare.Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra ce mare
(Continuare în pag. a III-a)

termoficare fabricare a

Se dezvoltă 
baza 

energetică 
și de 

electrificare 

a țării

în cadrul programului de 
dezvoltare a bazei energetice 
și de electrificare a ță
rii, anul acesta a fost pusă 
în funcțiune o putere insta
lată de 415 MW și anume, 
un grup la centrala electrică 
de termoficare Craiova și al
tul la centrala electrică de 
termoficare București Sud. In 
acest trimestru urmează să 
intre în funcțiune un grup de 
200 MW la centrala electrică 
de termoficare Borzești, un 
grup de 50 MW la centrala e- 
lectrică de termoficare Galați, 
precum și instalații cu o pu
tere de 24 MW la hidrocen
tralele Cerbureni, Vîlsan și 
Cumpănița de pe Argeș. în 
același timp continuă cu in
tensitate lucrările pe marile 
șantiere ale sistemului hidro
energetic și de navigație de 
la. Porțile de Fier, și hidro
centralei de pe Lotru, la cen
tralele termoelectrice Deva, 
Rovinari, precum și la cen
tralele de termoficare Palas 
și Govora.

Continuă, de asemenea, lu
crările și pentru asigurarea 
transportului energiei electri
ce spre zonele de consum. 
Astfel, din cei 300 km de li
nii electrice de 220 kv pre
văzute a fi construite în a- 
cest an, s-au și realizat pînă 
acum 275 km, pe liniile Cra
iova — Tr. Măgurele, Argeș. 
— Pitești și Craiova — Sla
tina. Alți 500 km s-au adău
gat la liniile aeriene de 110 
kv.

(Agerpreș)
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mașinilor agricole săgrîul și

BUCUREȘTI

Imbunătățirea 
timpului în ul
timele zile a 
fost urmată de 
o intensificare 
a lucrărilor a- 
gricole de toam
nă. In multe u- 
nități agricole 
care au termi
nat de semănat 
griul pe tere
nurile prevăzu
te, continuă să
se însămînțeze 
noi suprafețe. 
Pînă la 22 oc
tombrie, în în
treprinderile a- 
gricole de stat 
s-a realizat 94 
la sută din pla
nul însămînță- 
rii griului și 
secarei. Unită
țile agricole de 
stat din 16 ju
dețe au înche
iat această lu
crare. în coo
perativele agricole, 
secara s-au însămînțat pe 80 
la sută din suprafața prevă
zută. Cele mai bune realizări 
au fost obținute în cooperati
vele agricole din județele Ia
lomița, Tulcea, Constanța, 
Brăila, Ilfov, Teleorman, Ga
lați, Prahova, Buzău, Argeș, 
unde s-au însămînțat toate 
suprafețele prevăzute inițial și 
continuă să se însămînțeze

noi terenuri. în unele județe, 
deși timpul a devenit favora
bil, iar solul s-a zvîntat în 
bună măsură, continuă să se 
lucreze în ritm nesatisfăcător. 
Semănatul a întîrziat în u- 
nele județe din Transilvania, 
Banat și nordul Moldovei. 
Timpul bun de lucru dă po
sibilitatea ca, printr-o organi
zare temeinică a muncii și 
folosirea rațională a tractoa-

relor și
se intensifice ritmul semăna
tului pentru ca această impor
tantă lucrare de care depinde 
viitoarea recoltă să fie grab
nic terminată.

Cifrele înscrise pe hartă a- 
rată procentul în care s-au 
realizat, pe județe, suprafețele 
prevăzute a fi semănate cu 
griu și secară în cooperativele 
agricole.

B ®

Unde se
cumpă- trecute Ne aș- ____ . de vîrf a aprovizionării pentru' iarnă, să găsim la unitățile I.L.F. cantități suficiente de cartofi de bună calitate. Spunem „ne așteptam" pentru că, în I urmă cu o lună de zile, așa cum menționam într-un alt articol, organizațiile comerciale de resort (Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor și unitățile sale pendinte I.L.F.) dăduseră asigurări că au luat măsuri pentru o aprovizionare ritmică a piețelor Capitalei cu cartofi de calitate. De altfel, secretarul general al D.V.L.F., tov. Abagiu, a declarat nu demult înt.i-o ședință a comisiei economice a comitetului municipal de partid, care analiza stadiul aprovizionărilor de toamnă în Capitală, că deficiențele semnalate anul trecut în desfacerea cartofilor nu se vor mai repeta.Se pare însă că de la promisiuni pînă la realitate drumul e uneori excesiv de lung. în ziua de 16 oct. a.c. la unitățile I.L.F. din Piața Unirii n-am găsit cartofi. A doua zi dimineața. gospodinele care au solicitat același produs la standurile I.L.F. din piața Crîngași s-au întors acasă cu coșnițele goale.

împreună cu șuvoaiele de rători am străbătut zilele cîteva din piețele Capitalei, teptam ca acum, în perioada

împotmolesc cartofii?
Ne întîlnim deci cu o stare de lucruri care a mai fost semnalată. Furnizorii întîrzie livrările ! — asta este justificarea peste tot. Intr-adevăr, între 1 și 14 octombrie a.c. furnizorii din județul Neamț au livrat I.L.F.-ului din Capitală numai 83 tone cartofi, față de 275 tone, cît trebuiau să livreze în perioada respectivă, iar cei din Suceava 439 tone, față de 6 600 tone. De dincolo, de la re : a atrage ticuluiIii de la I.L.F. și D.V.L.F. poartă răspunderea pentru neîndeplinirea ritmică a contractului de livrări.Surpriza cea mai mare pe care ne-au furnizat-o însă vînzătorii I.L.F. este calitatea sub orice critică a cartofilor puși în vînzare. Să luăm numai cîteva cazuri. La tone- tele din halele Obor sînt etalate grămezi de cartofi „ambalați" în noroi. Odată cu tuberculii, vînzătorii varsă în sacoșele gospodinelor și cîțiva pumni de pămînt. La vederea acestei „mărfi", cumpărătorii se retrag grăbiți și iau rînd la standul comerțului intercooperatist de pe platforma din piață, care oferă mar-

furnizori, vine altă justifica- întîrziat recoltatul, ceea ce după sine nerespectarea grade livrare. Dar și responsabi-

fă, indiscutabil superioară din punct de vedere calitativ. In piața Dorobanți, la unitatea 13 I.L.F., am fost martor la descărcarea unui camion. Printre grămezile de pămînt am deslușit (nu-i nici o figură de stil) și niște... cartofi. După aprecierea sumară a responsabilului unității, Pavel Constantin, marfa livrată conținea cel puțin 20 la sută „impurități". Vînzarea a început imediat. Rezultatul : fiecare consumator a luat cu sine în sacoșă cîte 200 gr de noroi la un kg de cartofi...Unii dintre șefii unităților I.L.F. care simt răspunderea pentru marfa ce li s-a încredințat iau în pripă unele măsuri de sortare. Cartofii sînt trecuți prin furcă... Dar ce mai poți face cînd cartoful a ajuns în fața cumpărătorului ? La protestele unora dintre cetățeni, vînzătorii și șefii de unități dau vina pe furnizori. „Așa vin cartofii în București !“Sondajele făcute de Inspecția Comercială a municipiului dintr-un vagon expediat de I.L.F Covasna ma2 000 kg gon, cu o rezultat... zultă că

arată căla pri-s-au obținut sortare, 8 000 kg cartofi și ...noroi. Dintr-un alt va- capacitate de 22 000 kg, au20 000 kg cartofi. Re- 
pe căile ferate „alear-

gă“ spre București trenuri cu zeci de tone de pămînt, expediat cu acte în regulă și plătit la un preț de transport echivalent cu cel cartofilor...După investigațiile întreprinse rampele C.F.R., ne-am deplasat centrele de sortare ale I.L.F. De altfel majoritatea sînt lîngă rampă. Aici cartofii sînt sortați, înainte de a intra în filiera comercială. E o „toaletă" sumară, executată manual. Sute de lucrători iau cartofii, bucată cu bucată, și-i curăță de impurități. La centrul din Bucureștii Noi, ca de altfel și la alte centre, brațele de muncă sînt însă insuficiente. „Ne lipsesc — afirmă tov. Stanca N., responsabilul centrului din Bucureștii Noi — cel puțin 300 de lucrători". Sub presiunea pieței, responsabilii centrelor de sortare expediază (destul de frecvent) spre unitățile de desfacere, cartofi așa cum sosesc de la furnizori. Autocamioanele trag direct la ușa vagonului și încarcă... Pămîntul ia astfel, drumul magazinelor comerciale. De ce se atribuie toată vina numai

alpe la

A. MUNTEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către ambasadorul

Republicii Populare Mongole 
la București

La 22 octombrie a.c., președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Mongole la

București, Damdinnerenghiin Ba
taa, în legătură cu prezentarea 
scrisorilor de acreditare. (Cuvîntă- 
rile rostite, în pagina a VH-a a 
ziarului). ,

Calificarea 
pedagogică 
a corpului 
didactic

Conținutul și formele muncii metodice din școală trebuie să fie subordonate cerinței fundamentale a învățămîntului : instruirea și educarea temeinică și multilaterală a tineretului. Tocmai de aceea directivele C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea învățămîntului prevăd ca informarea științifică de specialitate a profesorilor să se realizeze la un nivel post-universitar, iar perfecționarea pedagogico-meto- dică a cadrelor didactice prin organizarea unor consfătuiri și schimburi de experiență pe specialități, a unor lecții practice etc., organizate de inspectoratele județene.Care este rațiunea acestor măsuri pentru a căror aplicare Ministerul învățămîntului elaborează cadrul cuvenit ?„Din cîte am constatat personal — ne scrie prof. Valentin Olteanu, de la Liceul din Urziceni, județul Ilfov — în școlile noastre s-a încetățenit, cam de multișor un sistem de muncă metodică care, evident, se cerea schimbat. Un exemplu. Se știe, bunăoară, că tuturor celor ce se pregătesc pentru o carieră didactică li se face în anii de facultate o pregătire profesională, metodică. Urmează apoi marea perioadă a perfecționării acestei pregătiri inițiale. Am constatat cu regret că, în multe cazuri, în așa-numita perioadă a formării unui pedagog (aproximativ 3—8 ani), alături de lucruri Utilă, interesante și mai ales

continuu aprofundate, el a fost pus în contact cu activități metodice superflue, șablonizate, de artificiu, care n-au contingență cu specialitatea. Iată cîteva dintre acestea la care am participat timp de 16 ani de cînd sînt în învăță- mînt. Lecția deschisă — o formă practicată pe scară largă în cele mai multe școli din țară. Din ea am „reînvățat" cum să țin o lecție, ce „verigi" sînt obligatorii la o oră de un anumit tip etc. Dar toate acestea le-am învățat repede și după primii ani lecția deschisă devenise inutilă. Mai mult, atunci cînd îmi venea rîndul să fac și eu o asemenea lecție, eram obligat să fac ceea ce știau toți colegii înainte de a mă asista.' Tot astfel se repetă îndrumările privind planificarea calendaristică, deși despre modul cum se face ea și, mai ales, ce rubrici trebuie să aibă afli în primele săptămîni de lucru la catedră. Ei bine, și astăzi, în diverse împrejurări, ni se explică cum trebuie întocmite planurile calendaristice după toate tipicurile începutului".„Astăzi, nu mal este suficient să transmiți elevilor o cantitate oarecare de cunoștințe — opinează prof. Frida Lupu, de la Liceul „I. L. Caragiale" din Ploiești — ci este ne-
Florica DINULESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Ședința Consiliului General ARLUS consacrată 
marcării in țara noastră a celei de-a 51-a 

aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din OctombrieMarți la amiază a avut loc în Capitală ședința Consiliului General ARLUS, care a dezbătut planul manifestărilor ce vor avea loc în țara noastră cu prilejul celei de-a 51-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Ședința a fost prezidată de academicianul Petre Constantinescu-Iași, vicepreședinte al Consiliului General ARLUS.Tovarășul Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., a relevat importanța Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment crucial în istoria omenirii —, succesele obținute de popoarele sovietice sub conducerea P.C.U.S. în construcția socialismului și comunismului, îndelungatele tradiții de prietenie dintre popoarele român și sovietic, politica consecventă a partidului și statului nostru de întărire a prieteniei și colaborării frățești cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste.

Ca și în anii precedenți — a spus vorbitorul — aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie va fi marcată în țara noastră prin organizarea urnii bogat șl variat program de manifestări politice și cultural- artistice, de către organizațiile de partid, organizațiile de masă șl obștești, instituțiile culturale șl la car» A.R.L.U.S. își va aduce contribuția. In continuare au fost prezentate acțiunile care vor avea loc în Capitală și în alte orașe ale țării în vederea sărbătoririi zilei de 7 Noiembrie.Cu acest prilej vor fi organizat» adunări festive, expuneri în întreprinderi, cooperative agricole de producție și case ale prieteniei ro- mâno-sovietice, seri literare, seri ala filmului sovietic, expoziții.
(Continuare în pag. a Vil-a)

Poporul dominican 
continuă lupta

Convorbire cu Juan BOSCH,
președintele Partidului revoluționar dominican

Oaspete al țării noas
tre, dl. Juan Bosch, 
președintele Partidului 
revoluționar dominican 
a răspuns cu amabili
tate solicitării noastre 
de a prezenta cititori
lor „Scînteii" unele din 
preocupările actuale ale 
poporului din Republi
ca Dominicană.„Problema sau mai bine spus problemele Republicii Dominicane nu pot fi analizate în mod izolat ci numai in contextul problemelor întregii Americi Latine — remarca domnia sa. Santo Domingo — numele popular al țării mele — este parte integrantă a Americii Latine. Particularitatea sa constă în faptul că toate contradicțiile caracteristice continentului sînt mai acute decît în alte republici latino-americane. Do

minația monopolurilor din nord, menținerea vestigiilor feudale în agricultură sînt la originea nemulțumirilor grave ale populației.Evocînd evenimentele din Republica Dominicană petrecute în primăvara anului 1965, interlocutorul a continuat : „Poporul dominican nu a acceptat însă această situație și la scurtă vreme de la înlăturarea guvernului condus de mine, a început lupta, sprijinit și de o parte din armată pentru reinstau- rarea guvernului constituțional, care urma să conducă țara potrivit constituției din 1963. Constituția reprezenta un instrument pentru realizarea unui șir de reforme democratice. Dar aceste reforme au părut State

lor Unite ca ceva da neconceput. Iar după aceea, faptul că o parte din armată, ofițeri și soldați, s-au a- lăturat poporului în lupta pentru reinstau- rarea guvernului legal, fără consimțămîntul ambasadei americane din Santo Domingo, ii s-a părut că „întrece măsura". Așa îneît, în momentul în care poporul dominican, sprijinit de o parte din militari. a început lupta, Statele Unite 5-au grăbit să trimită 42 000 de pușcași marini pe insulă, sprijiniți d« avioane, elicoptere, vase de război șl submarine".
(Continuare 
în pag. a VIII-a)



SCÂNTEIA — miercuri 23 octombrie 1968PAGINA 2
wssss&ssBsa&aana&mBB®

LEGEA Proiect

de organizare și funcționare a consiliilor populare
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 — Consiliile populare sînt organe locale 

ale puterii de stat, alese prin vot universal, egal, 
direct și secret, prin care poporul exercită puterea 
de stat în județe, municipiul București și sectoa
rele acestuia, municipii, orașe și comune.

în înfăptuirea prevederilor constituționale, po
trivit cărora puterea poporului se întemeiază pe 
alianța muncitorească-țărănească, consiliile popu
lare asigură dezvoltarea și întărirea unității cla
sei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii. )

întreaga activitate a consiliilor populare are 
drept scop întărirea orînduirii socialiste, buna gos
podărire a resurselor materiale și de muncă, dez
voltarea forțelor de producție și diversificarea 
economiei locale, creșterea continuă a bunăstării 
materiale și culturale a poporului, asigurarea li
bertății și demnității omului, afirmarea multilate
rală a personalității umane.

Consiliile populare desfășoară o largă muncă de 
educare a maselor în spiritul devotamentului față 
de patrie și cauza socialismului, al internaționalis
mului socialist și al solidarității cu oamenii mun
cii de pretutindeni.

Art. 2. — în conformitate cu prevederile consti
tuționale, în Republica Socialistă România forța 
politică conducătoare a întregii societăți este Parti
dul Comunist Român. Consiliile populare își des
fășoară activitatea sub conducerea politică a Parti
dului Comunist. Român.

Art. 3. — Consiliile populare își! întemeiază ac
tivitatea pe principiile democrației socialiste, asi- 
gurînd participarea nemijlocită a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau 
religie, la dezbaterea pe plan loca] a treburilor de 
stat și obștești și la înfăptuirea hotărîrilor și mă
surilor ce s-au luat. Consiliile populare întăresc 
legăturile cu organizațiile de masă și obștești și 
acordă acestora tot sprijinul în îndeplinirea sar
cinilor ce le revin Ele promovează în viața eco
nomică, socială și de stat,'pe plan local, principiul 
muncii și conducerii colective.

Art. 4. — Consiliile populare înfăptuiesc, pe 
plan local, politica națională marxist-leninistă a 
partidului și statului, asigurînd tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate, deplina egalitate ■ în 
drepturi, în toate domeniile vieții economice, po
litice, juridice, sociale și culturale.

în unitățile administrativ-teritoriale locuite și 
de populație de alță naționalitate decît cea ro
mână, în organele locale ale puterii de stat și în 
organele locale ale administrației de stat sînt aleși 
și oameni ai muncii din rîndul acestor naționali
tăți. Organele locale folosesc, oral și scris, și limba 
naționalității respective și fac numiri de funcțio
nari din rîndul acesteia sau al altor cetățeni care 
cunosc limba și felul de trai al populației • locale.

Art. 5. — Consiliile populare sînt organizate și 
ÎȘI-desfășoară activitatea pe baza principiului cen
tralismului democratic, principiu’fundamental ăl 
organizării întregii activități de stat în Republica 
Socialistă România.

Consiliile populare rezolvă problemele de interes 
local în concordanță cu interesele generale ale

CAPITOLUL II
COMPONENTA, constituirea 

Șl FUNCȚIONAREA CONSILIILOR POPULARE
SECȚIUNEA I

Componența și constituirea 

consiliilor populare
Art. 14. — Consiliile populare sînt alcătuite din 

deputați aleși pe circumscripții electorale, cîte un 
deputat pentru fiecare circumscripție, dintre cetă
țeni, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex s-au 
religie.

Art. 15. — Consiliile populare se compun din- 
tr-un număr de deputați, după cum urmează t

în județe
în județele cu o populație pînă la 300 000 locui

tori, 141—181 deputați i
în județele cu o populație între 300 001—500 000 

locuitori, 181—211 deputați :
în județele cu o populație peste 500 000 locui

tori, 211—231 deputați.

în municipiul București

369 deputați.
în sectoarele municipiului

București
cîte 151 deputați.

în municipii
în municipiile cu o populație pînă la 30 000 lo

cuitori, 81 — 111 deputați,
în municipiile cu o populație între 30 001—50 000 

locuitori, 111—141 deputați ;
în municipiile cu o populație între 50 001—80 000 

locuitori, 141—171 deputați :
în municipiile cu o populație între 80 001—160 000 

locuitori, 171—191 deputați ;
în municipiile cu o populație între 100 001— 

150 000 locuitori, 191—201 deputați :
în municipiile cu o populație peste 150 060 lo

cuitori, 201—211 deputați.

în orașe

în orașele cu o populație pînă la 5 000 locuitori, 
35—49 deputați 5

în orașele cu o populație între 5 001—10 000 lo
cuitori, 49—59 deputați ;

în orașele cu o populație între 10 001—20 000 lo
cuitori, 59—71 deputați ;

în orașele cu o populație între 20 001—30 000 lo
cuitori, 71—81 deputați ;

în orașele cu o populație peste 30 000 locuitori 
81—91 deputați.

în comune

. în comunele cu o populație pînă la 2 000 locui
tori, 25—39 deputați ;

în comunele cu o populație între 2 001—4 000 
locuitori, 39—53 deputați ;

în comunele cu o populație între 4 001—7 000 lo
cuitori. 53—59 deputați :

în comunele cu o populație între 7 001 —10 000 
locuitori, 59—65 deputați :

în comunele cu o populație peste 10 000 locui
tori. 65—71 deputați.

Art. 16. — Durata mandatului consiliului popu- 

țării, asigură respectarea legilor și hotărîrilor or
ganelor centrale de stat.

Art. 6. — Consiliile populare, în exercitarea pu
terii de stat pe plan local, dispun de o largă au
tonomie. Ele conduc și răspund de întreaga acti
vitate locală de stat, asigurînd dezvoltarea com
plexă și multilaterală economică, social-culturală 
și edilitar-gospodărească a unităților administra
tiv-teritoriale în care sînt alese, apărarea proprie
tății socialiste

Consiliile populare garantează exercitarea drep
turilor democratice ale cetățenilor, asigură lega
litatea socialistă și menținerea ordinii publice.

Art. 7 — Consiliile populare analizează proble
mele economice și social-culturale de interes lo
cal și cele de interes republican din cuprinsul 
unităților administrativ-teritoriale în care au fost 
alese, fac propuneri organelor competente pentru 
rezolvarea acestora și participă la elaborarea mă
surilor corespunzătoare.

în cazul cînd în rezolvarea unor probleme de 
interes republican care privesc activitatea de stat 
pe plan local poziția consiliului popular diferă de 
cea a unui organ central, va fi informat Consi
liul de Miniștri.

Ari. 8. — Consiliile populare examinează și re
zolvă, împreună cu organele de stat, organizațiile 
și întreprinderile economice și instituțiile social- 
culturale care nu le sînt subordonate, toate pro
blemele de interes comun, referitoare la dezvol
tarea multilaterală a județelor, municipiului Bucu
rești și sectoarelor acestuia, municipiilor, orașelor 
și comunelor, sprijinindu-le în desfășurarea acti
vității lor.

Consiliile populare sprijină activitatea coopera
tivelor agricole de producție, a cooperativelor meș
teșugărești și a celor de consum.

Art 9. — Marea Adunare Națională exercită 
controlul general asupra activității consiliilor 
populare.

Consiliul de Stat, în intervalul dintre sesiunile 
Marii Adunări Naționale, controlează hotărîrile 

'•consiliilor populare.
în exercitarea controlului, organele ierarhic su

perioare ale puterii de stat au dreptul să anuleze 
actele ilegale ale organelor subordonate lor.

Art. 10. — Consiliile populare, în exercitarea 
atribuțiilor lor. adoptă, cu respectarea legii, ho- 
tărîri.

Hotărîrile consiliilor populare sînt obligatorii în 
unitățile administrativ-teritoriale în care au fost 
.alese.

Art. 11. — Consiliile populare aleg dintre depu
tați comitetele executive, organe locale ale admi
nistrației de stat cu competență generală în uni
tățile admimstrativ-teritoriale în care au fost 
alese consiliile populare.

Art. 12. — Comitetele executive ale consiliilor 
populare sînt subordonate consiliilor populare care 
le-au ales și comitetelor executive ale consiliilor 
populare ierarhic superioare '

Art. 13. — Consiliul de Miniștri, potrivit dispo
zițiilor consthuționale. conduce și controlează ac
tivitatea comitetelor executive ale consiliilor popu
lare.

Iar este de 4 ani și se socotește de la data în
cetării mandatului consiliului popular precedent.

Art. 17. — Consiliul popular nou ales este con
vocat, în prima sa sesiune, de către comitetul 
executiv al consiliului popular al cărui mandat 
a expirat, în termen de 30 de zile de la data 
încetării mandatului consiliului popular precedent.

Consiliul popular, în prima sa sesiune, verifică 
legalitatea alegerii fiecărui deputat, hotărînd va
lidarea sau anularea alegerii.

Pentru verificarea legalității alegerii deputați- 
lor, consiliul popular alege dintre deputați, pe în
treaga durată a mandatului său. o comisie de va
lidare compusă din 3—9 membri.

După validarea mandatelor, consiliul popular a- 
lege dintre deputați, comitetul executiv alcătuit din 
președinte, vicepreședinți, dintre care unul poate 
fi prim-vicepreședinte și alți membri.

Consiliul popular stabilește, pe ramuri și dome
nii de activitate, corespunzător specificului și ne
voilor locale, numărul și componența comisiilor 
permanente și alege membrii acestora.

SECȚIUNEA A II-A 

Funcționarea consiliilor populare
Art. 18. — Consiliile populare lucrează în se

siuni. Sesiunea este forma în care consiliul popu
lar exercită democratic puterea de stat pe plan 
local și modul principal prin care deputății înde
plinesc mandatul dat de alegători.

Sesiunile consiliilor populare județene, al muni
cipiului București și ale sectoarelor acestuia se țin o 
dată la 3 luni, iar sesiunile consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale se țin o dată 
la 2 luni. Consiliile populare sînt convocate în se
siuni prin decizii ale comitetelor executive, cu 
cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru 
ținerea sesiunii.

Consiliul popular poate fi convocat ori de cîte 
ori este nevoie în sesiuni extraordinare, din ini
țiativa comitetului executiv sau la cererea a cel 
puțin unei treimi din numărul deputaților.

Sesiunile consiliilor populare sînt publice. în 
afară de cazul cînd consiliul popular hotărăște 
altfel.

Dezbaterile în sesiuni se fac în limba română, 
asigurîndu-se în unitățile administrativ-teritoriale 
locuite și de populație de altă naționalitate decît 
cea română folosirea limbii materne a acelei popu
lații.

La sesiunile consiliilor populare pot fi invitate 
persoane din conducerea ministerelor și a celor
lalte organe centrale ale administrației de stat, 
a organizațiilor economice, întreprinderilor și 
instituțiilor de stat, a organizațiilor obștești, pre
cum și alte persoane a căror prezență este socotită 
utilă.

Art. 19. — Consiliile populare lucrează în pre
zența a cel puțin jumătate plus unu din numărul 
total al deputaților. L.a fiecare sesiune, consiliul 
popular alege un prezidiu pentru conducerea lu
crărilor sale. Prezidiul desemnează dintre membrii 
săi.un președinte.

Consiliul popular adoptă hotărîri prin vot des
chis, în afară de cazul cînd consiliul popular 
hotărăște ca votul să fie secret. Hotărîrile se adop
tă cu votul majorității deputaților care compun 
consiliul popular.

Alegerea și revocarea membrilor comitetului 
executiv se fac prin vot secret.

Art. 20. — Proiectul ordinii de zi a sesiunii se 
întocmește de comitetul executiv și se aprobă de 
consiliul popular.

în cazul în care o problemă a fost trecută în 
proiectul ordinii de zi la cererea unuia sau a 
mai multor deputați, ori la propunerea unei co
misii permanente, necesitatea includerii ei în or
dinea de zi va fi expusă, după caz, de unul dintre 
deputați sau de președintele comisiei permanente. 
Prezentarea problemei după ce ordinea de zi a 
fost adoptată poate fi făcută fie de inițiatori, fie 
de comitetul executiv al consiliului popular.

CAPITOLUL III
ATRIBUȚIILE CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENE, 

MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE
Art. 22 — Consiliile populare județene, muni

cipale, orășenești și comunale hotărăsc, potrivit le
gii, în toate problemele de stat cu caracter local, 
exercitînd următoarele atribuții principale și răs- 
punzînd de îndeplinirea lor :

a) aleg și revocă comitetele executive j aleg și re
vocă pe oricare dintre membrii acestora ;

b) stabilesc numărul comisiilor permanente, aleg 
și revocă membrii acestora, îndrumează și contro
lează activitatea lor ;

c) organizează, potrivit legii, pe lîngă comitetele 
lor executive organe locale de specialitate ale ad
ministrației de stat în ramurile sau domeniile: 
financiar, agricol, comercial, învățămînt, sănătate, 
cultură și artă; numește și revocă cu acordul 
organelor superioare conducătorii acestor organe 
și a altor asemenea organe ce se vor înființa ; 
numește și revocă cu acordul organelor superioare 
conducătorii organelor miliției ;

d) înființează, potrivit, legii, organizații econo
mice, întreprinderi, instituții de învățămînt, cul
tură, artă și sănătate, de interes local :

e) conduc, îndrumează și controlează activitatea 
comitetelor lor executive ; analizează modul în care 
sînt. aduse la îndeplinire legile, decretele, hotărî
rile Consiliului de Miniștri, actele normative ale 
celorlalte organe superioare, precum și hotărîrile 
adoptate în sesiunile anterioare :

f) conduc, îndrumează și controlează activitatea 
organelor locale de specialitate ale administrației 
de stat, a organizațiilor economice, întreprinderi
lor și instituțiilor social-culturale subordonate; 
examinează activitatea acestora și stabilesc măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii lor ;

g) adoptă planul economic și bugetul local, asi
gură înfăptuirea acestora și analizează modul în 
care se realizează ; aprobă contul de încheiere a 
exercițiului bugetar ; stabilesc impozitele și taxele 
locale.

Planul economic și bugetul municipiului for
mează secțiuni distincte în planul economic și bu
getul județului.

în cadrul planului și bugetului local, aprobate 
-de .organele.-dei'siat ierarhic superioare, consiliile 
populare hotărăsc de sine stătător, potrivit, lef i, 
asupra tuturor problemelor legale de realizarea 
acestora ;

h) conduc industria locală și asigură dezvolta
rea acesteia; adoptă hotărîri privind sporirea 
producției bunurilor de larg consum: asigură coor
donarea activității de industrie locală cu cea' a 
cooperației meșteșugărești și a cooperației de con
sum :

i) adoptă proiectul planului de producție agri
colă și răspund de realizarea planului ; adoptă, 
potrivit legii, hotărîri cu privire la creșterea pro
ducției agricole, vegetale și animale, întărirea 
economico-organizatorică a unităților socialiste a- 
gricole, folosirea rațională a fondului financiar, 
realizarea fondului centralizat al statului la pro
dusele vegetale și animale, administrarea, gospo
dărirea și dezvoltarea fondului silvic și pășunilor 
comunale, organizează și asigură, potrivit legii, 
apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agri
cole : sprijină gospodăriile personale ale țăranilor ;

j) adoptă hotărîri în problemele dezvoltării ac
tivității comerciale locale pentru buna aprovizio
nare și servire a populației : exercită îndrumarea 
și controlul asupra întregii rețele comerciale și de 
prestări de servicii ;

k) adoptă hotărîri pentru îmbunătățirea activi
tății de proiectare, construcții locale și gospodă
rie comunală, extinderea, buna întreținere și ad
ministrare a fondului locativ proprietate de stat, 
gospodărirea și înfrumusețarea orașelor și comu
nelor ; sprijină construirea de locuințe proprie
tate personală :

l) analizează planul general de dezvoltare a uni
tății administrativ-teritoriale în care au fost alese : 
participă la elaborarea măsurilor necesare înfăp
tuirii acestui plan ;

m) fac propuneri privind amplasarea obiective
lor de interes republican în vederea folosirii re
surselor materiale și de muncă locale și a rezol
vării unor probleme economice și social-culturale 
ale unităților administrativ-teritoriale; dezvoltă 
cooperarea organizațiilor locale cu cele de interes 
republican aflate în cuprinsul unității administra
tiv-teritoriale ; rezolvă, împreună cu ministerele 
sau celelalte organe centrale de resort, problemele 
edilitar-gospodărești și sociale legate de funcțio
narea organizațiilor de interes republican ;

n) adoptă hotărîri cu privire la construirea, în
treținerea și modernizarea drumurilor și poduri
lor. la întreținerea cursurilor de apă de interes 
local, precum și la electrificarea satelor;

o) urmăresc descoperirea și punerea în valoare 
a resurselor balneo-climaterice și dezvoltarea acti
vității turistice ;

p) adoptă, potrivit. legii, hotărîri pentru buna 
desfășurare a activității în învățămîntul preșco
lar. în învățămîntul obligatoriu de cultură gene
rală, licee și școli profesionale, asigurînd lărgirea 
continuă a bazei materiale a unităților de învă
țămînt ; adoptă, potrivit legii, hotărîri pentru dez
voltarea activității cultural-artistice de răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural-științifice, de cultură 
fizică și sport pentru educația și ocrotirea tinere
tului ; adoptă, potrivit legii, hotărîri pentru apă
rarea sănătății publice, ocrotirea mamei și copi
lului. dezvoltarea asistenței sociale :

r) asigură respectarea regulilor de ' conviețuire 
socială și apărare a avutului cetățenilor. în exer
citarea acestor atribuții, precum și a atribuțiilor 
de apărare a proprietății socialiste, de garantare 
a exercitării drepturilor democratice ale cetățeni
lor. de asigurare a legalității socialiste și de men
ținere a ordinii publice, conduc și îndrumează or
ganele locale ale miliției și le analizează periodic 
activitatea ;

s) organizează și conduc acțiunile de educație 
cetățenească și de muncă patriotică.

Art. 23. — Consiliile populare municipale, oră
șenești și comunale adoptă proiectele planurilor 
de sistematizare ale unităților administrativ-teri
toriale în care au fost alese.

Art. 24. — Consiliul popular județean :
a) îndrumează și controlează activitatea consi

liilor populare municipale, orășenești și comu
nale. urmărind îmbunătățirea continuă a activită
ții lor economice, edilitar-gospodărești, social-cnl- 
turale și administrative, precum și activității de

Art. 21 — Dezbaterile și hotărîrile consiliilor 
populare se consemnează într-un proces-veroal, 
semnat de președintele prezidiului.

Hotărîrile consiliilor populare se aduc la cunoș
tința cetățenilor prin afișare și prin orice alt mij
loc de publicitate. în unitățile administrativ-teri
toriale locuite și de populație de altă naționali
tate decît cea română, hotărîrile se aduc la cunoș
tința cetățenilor și în limba maternă a acelei na
ționalități.

atragere a cetățenilor la rezolvarea pe plan local 
a treburilor de stat și obștești ;'

b) controlează hotărîrile consiliilor populare ale 
municipiilor, orașelor și comunelor ;

c) înființează organizații economice pentru coor
donarea, îndrumarea și controlul de specialitate al 
activității întreprinderilor de industrie locală, gos
podărie comunală și locativă, de construcții- 
montaj, precum și pentru alte activități de servire 
a populației în cuprinsul județului :

d) aprobă planul de sistematizare a orașelor și a 
comunelor, ținind seama de perspectivele lor de 
dezvoltare : supune spre aprobare Consiliului de 
Miniștri proiectele planurilor de sistematizare a 
municipiilor, precum și a orașelor de importanță 
deosebită ;

e) alege și revocă judecătorii pentru judecătorii 
și tribunalul județean, precum și procurorul șef al

CAPITOLUL IV
COMISIILE PERMANENȚE Șl COMISIILE 

TEMPORARE ALE CONSILIILOR POPULARE
Art. 27. — Consiliile populare aleg dintre de.- 

putați, în prima sesiune și pentru întreaga, durate 
a mandatului lor, comisii permanente, organizată, 
pe principalele ramuri și domenii de activitate, 
potrivit specificului și nevoilor locale.

Prin comisiile permanente deputății participă Ia 
îndeplinirea atribuțiilor consiliilor populai-e.

Fiecare comisie permanentă își alege un pre
ședinte, un vicepreședinte și un secretar.

Art. 28. — Comisiile permanente au următoa
rele sarcini :

a) studiază probleme de interes local pe baza 
hotărîrii consiliului popular la cererea comitetului 
executiv sau din proprie inițiativă și prezintă pro
punerile lor consiliului popular :

b) controlează activitatea organelor locale de 
specialitate, ale administrației de -stat,, a organi
zațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor 
subordonate consiliului popular, precum și modul 
în care acestea îndeplinesc hotărîrile consiliului 
popular, făcînd propuneri acestuia sau comitetului 
executiv ;

c) prezintă consiliului popular, din proprie ini
țiativă, proiecte de hotărîri; avizează proiectele 
de hotărîri elaborate de comitetul executiv și care 
urmează a fi supuse spre adoptare consiliului

CAPITOLUL V
DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE DEPUTAȚILOR

Art. 33. — Deputății au următoarele drepturi și 
îndatoriri :

a) să participe la întreaga activitate a consiliului 
popular in care sînt aleși, să ia parte la dezbateri 
și ia adoptarea hotărîrilor ;

b) să fie aleși în comitetul executiv. într-o co
misie permanentă sau temporară a consiliului 
popular și să participe la activitatea aces
tora ;

c) să se adreseze comitetului executiv al consi
liului popular și organelor locale de specialitate ale 
administrației de stat și să le solicite sprijin în 
rezolvarea problemelor ce interesează populația din 
circumscripțiile electorale în care au fost aleși ;

d) să pună întrebări și să adreseze interpelări 
comitetului executiv, oricărui membru al acestuia, 
precum și conducătorilor organelor locale de spe
cialitate ale administrației de stat, ai organizațiilor 
economice, întreprinderilor și instituțiilor subor
donate consiliului popular, cu privire la activitatea 
acestora ; cei întrebați sau interpelați sînt obligați 
să răspundă în cadrul aceleiași sesiuni ; în cazul 
cînd cei întrebați sau interpelați nu pot răspunde 
în aceeași sesiune, ei sînt obligați să dea răspuns 
la sesiunea următoare a consiliului popular ;

e) să ceară și să obțină de la comitetele execu
tive informațiile ce le sînt necesare în Vederea par
ticipării la dezbateri și a pregătirii interpelărilor :

CAPITOLUL VI
COMITETELE EXECUTIVE

ALE CONSILIILOR POPULARE
SECȚIUNEA I

Organizare și funcționare

Art. 36. — Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene, al municipiului București și ale 
sectoarelor sale, municipale, orășenești și comu
nale sînt alese pe întreaga durată a mandatului 
consiliilor populare. După încetarea mandatului 
consiliului popular, comitetul executiv continuă să 
funcționeze pînă la alegerea noului comitet exe
cutiv.

Art. 37. — Comitetul executiv se compune din 
președinte, vicepreședinți, din care unul poate fi 
prim-vicepreședinte și din alți membri. Numărul 
vicepreședinților și al celorlalți membri ai comi
tetului executiv se stabilește prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri.

Comitetul executiv al consiliului popular are 
un secretar care este funcționar de stat. Secre
tarul comitetului executiv este numit de consiliul 
popular, cu acordul organelor ierarhic superioare.

Art. 38. — Președinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare municipale, orășenești și co
munale sînt în același timp primarii municipiilor, 
orașelor și comunelor.

Art. 39 — Comitetul executiv al consiliului 
popular își desfășoară activitatea pe baza prin
cipiului conducerii colective.

Comitetul executiv în întregul său și fiecare 
dintre membrii săi sînt răspunzători în fața con
siliului popular care i-a ales, precum și în fața 
comitetului executiv ai consiliului popular ierarhic 

procuraturii județene. Alegerea și revocarea se fac 
cu acordul organelor centrale competente ; alege 
și revocă asesorii; ascultă dări de seamă din 
partea președintelui tribunalului județean și a pro
curorului șef al procuraturii județene.

Art. 25. — Consiliu) popular municipal și cel 
orășenesc :

a) adoptă hotărîri cu privire la dezvoltarea mul
tilaterală și complexă a municipiului sau orașu
lui ;

b) îndrumează și controlează activitatea consi
liilor populare ale orașelor care aparțin de muni
cipiu și ale comunelor suburbane ;

c) controlează hotărîrile consiliilor populare ale 
orașelor caie aparțin de municipiu și ale comu
nelor suburbane;

Art. 26. — Consiliul popular comunal :
a) conduce, îndrumează și controlează întreaga 

activitate economică, social-culturală și edilitar- 
gospodărească din cuprinsul comunei, urmărind 
dezvoltarea complexă și multilaterală a acesteia;

b) înființează, cu sprijinul organelor județene de 
specialitate, unități economice de valorificare a 
resurselor locale și de prestări de servicii, precum 
și de morărit, alimentație publică și brutării, în- 
grijindu-se de dezvoltarea lor. în vederea bunei 
serviri a populației ;

c) adoptă măsuri, potrivit competenței sale, 
pentru electrificarea satelor, asigurarea cu apă po
tabilă și executarea de lucrări edilitare și gospo
dărești .

d) se îngrijește de dezvoltarea armonioasă a 
comunei și de construirea de locuințe numai în 
vatra satelor :

e) se îngrijește de buna funcționare a școlilor 
și a unităților sanitare ; conduce activitatea cămi
nelor culturale, cinematografelor, bibliotecilor, 
muzeelor, a altor instituții de cultură și artă și a 
grădinițelor de copii.

popular ; poate prezenta corapoarte la problemele* 
supuse spre dezbatere de comitetul executiv.

Art. 29. — Comisiile permanente ale consiliilor 
populare se întrunesc ori de cîte ori este necesar. 
Comisiile permanente atrag la activitatea lor ce
tățeni care, prin pregătirea de specialitate și ex
periența lor, pot contribui la îndeplinirea sarcini
lor ce revin acestor comisii.

Ari. 30 — Comisiile permanente sîrjt sprijinite 
de comitetele executive ale consiliilor populare care 
asigură coordonarea activității lor și le creează 
condiții pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Comisiile permanente răspund de întreaga lor ac
tivitate față de consiliile populare care le-au ales 
și le prezintă rapoarte cu privire la. constatările fă
cute și la propriă'îbr ăctîvittfteL • 1 ' 1

Art. 31. — Președinții comisiilor permanente 
participă la ședințele comitetului executiv ori de 
cite ori se discută probleme din ramura sau do
meniul de activitate al comisiilor permanente.

Art. 32 — Consiliul popular poate institui, din 
rîndul deputaților, comisii temporare pentru exa
minarea unor probleme, stabilind sarcinile și mo
dul de activitate pentru fiecare dintre aceste 
comisii.

f) să țină consfătuiri cu cetățenii din circum
scripțiile electorale în care sînt aleși, pentru a se 
consulta cu ei în legătură cu problemele ce ur
mează să fie dezbătute în sesiuni și în legătură 
cu organizarea și desfășurarea unor acțiuni cu ca
racter obștesc ;

g) să prezinte, după fiecare sesiune, dări de sea
mă privind activitatea lor și a consiliului popular 
din care fac parte, în fața alegătorilor din circum
scripțiile electorale în pare au fost aleși, explicîn- 
du-le conținutul hotărîrilor adoptate ;

h) să se intereseze de rezolvarea cererilor, recla- 
mațiilor, sesizărilor și propunerilor făcute de ce
tățeni, informîndu-i asupra modului în care au 
fost soluționate.

Art. 34. — Deputatul își exercită drepturile și își 
îndeplinește îndatoririle pe toată durata manda
tului consiliului popular în care a fost ales, 
încetarea mandatului deputatului poate avea loc 
înainte de expirarea mandatului consiliului popu
lar în care a fost ales, în caz de revocare, demisie, 
schimbare definitivă a domiciliului, sau pierdere 
a drepturilor electorale.

Art. 35. — în exercitarea drepturilor și în înde
plinirea îndatoririlor sale, deputatul se bucură 
de protecția legii ca și persoanele care îndepli
nesc funcții ce implică exercițiul autorității de stat.

superior și a Consiliului de Miniștri. Fiecare 
membru al comitetului executiv este răspunzător 
atît pentru propria sa activitate, cît și pentru 
întreaga activitate a comitetului executiv din care 
face parte.

Art. 40. — Comitetul executiv se întrunește ori 
de cîte ori este necesar și cel puțin o dată pe 
lună, lucrînd valabil în prezența majorității mem
brilor săi.

Convocarea comitetului executiv se face de pre
ședinte. cp cel puțin 5 zile înainte de data șe
dinței.

Art. 41. — La ședințele comitetelor executive 
participă conducătorii organelor locale de specia
litate ale administrației de stat. Participă, de 
asemenea, după caz, președinții organelor sindi
cale teritoriale, președintele uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție, precum și 
primul secretar sau secretarul organizației locale 
a Uniunii Tineretului Comunist.

La ședințele comitetelor executive pot fi invitate 
persoane din conducerea ministerelor, a celorlalte 
organe centrale ale administrației de stat, a mu j 
ganizațiilor economice, întreprinderilor și in-“!. înde- 
țiilor, a organizațiilor obștești, precum, partidului, 
persoane a căror prezență este socotită Qaraudy ișî

Art. 42. — Comitetele executive adojț. conforma de 
cu votul a jumătate plus unu din num;or care con_ 
brilor lor. Deciziile se semnează de prfatea oricărui

Art. 43. — Președintele, după caz. 
președintele, precum și vicepreședint_ _

(Continuare în pag. a IlI-a)
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executiv al consiliului popular alcătuiesc biroul 
permanent al comitetului executiv.

Biroul permanent rezolvă problemele curente și 
informează comitetul executiv asupra activității 
desfășurate între ședințele acestuia.

Art. 44. — Deciziile cu caracter normativ ale 
comitetelor executive se aduc la cunoștința popu
lației prin afișare și prin orice alt mijloc de pu
blicitate. In unitățile administrativ-teritoriale lo
cuite și de populație de altă naționalitate decît 
cea română, aceste decizii se aduc la cunoștința 
cetățenilor și în limba acelei naționalități.

SECȚIUNEA A II-A 
Atribuții

Art. 45. — Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene, municipale, orășenești și co
munale exercită următoarele atribuții și răspund 
de îndeplinirea lor:

a) asigură executarea legilor, decretelor, hotărî- 
rilor Consiliului de Miniștri și actelor ministere
lor și ale celorlalte organe centrale ale adminis
trației de stat; organizează și asigură executarea 
hotărîrilor consiliilor populare care le-au ales. Ac
tele ministerelor și ale celorlalte organe centrale 
ale administrației de stat se transmit comitetelor 
executive ale consiliilor populare numai cu sem
nătura conducătorilor acestor organe ;

b) elaborează proiectele planurilor economiei lo
cale, de perspectivă și anuale pe baza studiilor 
proprii, a propunerilor comitetelor executive ale 
consiliilor populare ierarhic inferioare și în co
laborare cu organele centrale, urmărind dezvolta
rea armonioasă a economiei și creșterea continuă 
a eficienței economice ;

c) elaborează proiectul de buget local ;
d) asigură executarea planului economic local și 

a bugetului local, răspunzînd de executarea lor ; 
întocmesc dări de seamă cu privire la îndeplinirea 
acestora ; întocmesc contul de încheiere a exer
cițiului bugetar ; aprobă, potrivit legii, modifica
rea planului economic și a bugetului, inclusiv vi
rările de credite bugetare ;

e) aprobă p’anurile centralizate ale mijloacelor 
speciale extrabugetare pentru unitățile ce le sînt 
subordonate, precum și pentru consiliile populare 
ierarhic inferioare; aprobă, potrivit legii, modifi
carea acestor planuri în cursul anului ;

f) utilizează, potrivit legii, sumele încasate în 
cursul anului peste prevederile bugetare, inclusiv 
beneficiile peste plan realizate ca urmare a efor
tului propriu, pentru acoperirea unor cheltuieli 
economice și înfăptuirea unor acțiuni social-cul- 
turale;

g) organizează și îndrumează activitatea de im
punere a contribuabililor, precum și încasarea im
pozitelor, taxelor, altor venituri bugetare și extra
bugetare și a primelor de asigurare prin efectul 
legii; aprobă, potrivit legii, amînări, eșalonări, re
duceri și restituiri ;

h) conduc, îndrumează și controlează activitatea 
organelor locale de specialitate ale administrației 
de stat; conduc, îndrumează, coordonează și con
trolează activitatea organizațiilor economice, în
treprinderilor și instituțiilor social-culturale sub
ordonate ; asigură condițiile necesare pentru creș
terea continuă a eficienței acestora ;

i) organizează punerea în valoare a resurselor 
locale, asigură îmbogățirea sortimentelor de măr
furi și sporirea bunurilor de consum, îmbunătă
țirea calității produselor și a prestărilor de ser
vicii, reducerea prețului de cost și creșterea ren
tabilității unităților economice subordonate :

j) asigură elaborarea proiectelor planurilor de 
sistematizare și organizează activitatea de reali
zare a acestor planuri ; organizează activitatea de 
realizare a investițiilor, a lucrărilor edilitare, pre
cum și a construcțiilor de locuințe proprietate de 
stat și proprietate personală ; asigură controlul ca
lității și disciplina în construcții; asigură docu
mentațiile teh'niec-economice necesare lucrărilor de 
construcții din planul propriu de investiții, pre
cum și executarea acestor lucrări ;

k) asigură elaborarea proiectului planului de 
producție agricolă și răspund de realizarea planu
lui ; organizează activitatea de creștere a produc
ției agricole vegetale și animale, de întărire eco- 
nomico-organizatorică a unităților socialiste agri
cole, de sprijinire a gospodăriilor personale ale 
țăranilor, de folosire rațională a fondului funciar, 
de realizare a fondului centralizat al statului la 
produsele vegetale și animale organizează și asi
gură, potrivit legii, apărarea, conservarea și folo
sirea terenurilor agricole; administrează și gos
podărește fondul silvic și pășunile comunale ;

l) organizează activitatea de aprovizionare și de 
servire a populației ; exercită îndrumarea și con
trolul asupra întregii rețele comerciale și de pres
tări de servicii, asupra respectării regulilor de co
merț ; coordonează comerțul de stat și cooperatist; 
sprijină cooperația meșteșugărească și cooperația 
de consum ; autoriză funcționarea de unități ale 
cooperativelor meșteșugărești și ale celor de con
sum ; autoriză activitatea micilor meșteșugari;

m) organizează construirea, întreținerea și mo
dernizarea străzilor, drumurilor și podurilor de 
interes local, electrificarea satelor și amenajarea 
cursurilor de apă de interes local ;

n) organizează buna funcționare a instituțiilor 
de învățămînt preșcolar, obligatoriu de cultură 
generală, liceal, profesional și tehnic ;

o) organizează desfășurarea activității unităților 
cultural-artistice subordonate și sprijină dezvol
tarea culturii și a creației artistice, precum și 
ocrotirea și punerea în valoare a monumentelor de 
cultură, îngrijirea și buna întreținere a monumen
telor eroilor ;

р) organizează desfășurarea activității de asis
tență medicală a populației și de profilaxie sanitară 
și antiepidemică, precum și funcționarea institu
țiilor sanitare ;

r) stabilesc măsuri, potrivit legii, privind nor
marea muncii și salarizarea, atît pentru aparatul 
propriu cît și pentru întreprinderile, organizațiile 
economice și instituțiile subordonate ;

s) îndrumează și controlează activitatea organe
lor de miliție ;

ș) sprijină organele militare la recrutarea și 
încorporarea tinerilor supuși serviciului militar :

t) sprijină dezvoltarea mișcării de cultură fizică 
și sport; asigură întreținerea și gospodărirea baze
lor sportive care se află în administrarea locală ; 
controlează întreținerea și gospodărirea celorlalte 
baze sportive ;

ț) sprijină acțiunile de recrutare și repartizare 
a forțelor de muncă ;

u) exercită drepturile și îndeplinesc obligațiile 
pe care le au. ca persoană juridică, județul, muni
cipiul, orașul și comuna ;

v) rezolvă cererile, reclamațiile, sesizările și 
propunerile cetățenilor și organizează primirea 
acestora în audiență ;

x. îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de 
lege, precum și însărcinările date de organele 
ierarhic superioare.

Atribuțiile de la literele g — ț se exercită de 
comitetele executive în organizarea și executarea 
hotărîrilor consiliilor populare care le-au ales.

Art. 46. — Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene, municipale și orășenești con
duc, îndrumează și controlează activitatea comi
tetelor executive ale consiliilor populare ierarhic 
inferioare, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le 
revin.

Comitetele executive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale :

— eliberează autorizații de construcții;
— organizează și administrează piețe și oboare.
Comitetele executive ale consiliilor populare ju

dețene conduc activitatea, iar comitetele executive 
ale consiliilor populare municipale, orășenești și 
comunale exercită atribuțiile de stare civilă și de 
autoritate tutelară.

Art. 47. — Comitetul executiv al consiliului 
popular județean :

a) ia măsuri pentru dezvoltarea armonioasă a 
municipiilor, orașelor și comunelor, pentru dota
rea lor cu construcții economice, social-culturale, 
lucrări tehnico-edilitare și pentru îmbunătățirea 
transportului în comun ;

b) aprobă majorarea volumului de investiții și 
de construcții-montaj din resursele care se creează 
în cursul executării planului, precum și din acelea 
pe care Ie obține de la rezervele centralizate ; 
aprobă modificarea planului de investiții și de 
construcții-montaj între obiecte, în cadrul volumu
lui total aprobat prin planul de stat pentru consi
liul popular județean, fără a afecta termenele de 
punere în funcțiune prevăzute în plan ; aprobă 
documentațiile tehnico-economice pentru lucrări 
de investiții din planul propriu ; aprobă modifi
carea indicatorilor și a sarcinilor de plan, ca ur
mare a predării sau preluării unor sarcini pre
văzute în planul de stat ;

с) dispune dc fondul de rezervă bugetară con
stituit la dispoziția sa pentru acoperirea unor 
cheltuieli neprevăzute ;

d) organizează exercitarea, potrivit legii, a con
trolului gestionar de fond asupra activității uni
tăților economice și bugetar subordonate, precum 
și asupra activității comitetelor executive ale con
siliilor populare municipale, orășenești și comu
nale :

e) conduce activitatea de sistematizare, arhitec
tură și construcții, de elaborare a proiectelor pla
nurilor de sistematizare ale municipiilor, orașelor 
și comunelor ,

f) emite, după consultarea prealabilă a comite
telor executive ale consiliilor populare ale muni
cipiilor, orașelor și comunelor, acordul pentru 
amplasarea și construirea, în cuprinsul județului, 
a întreprinderilor, organizațiilor economice și in
stituțiilor social-culturale de interes republican ;

g) stabilește, potrivit legii, prețuri pentru pro
duse și tarife pentru servicii; controlează aplica
rea acestora, precum și a prețurilor și tarifelor 
stabilite de alte organe sau organizații compe
tente ;

h) asigură baza materială a instituțiilor de ocro
tire ^a minorilor și de asistență socială din subor- 
dinea organelor locale ; îndrumează și controlează 
activitatea acestor instituții;

i) organizează consiliul tehnico-științific, con
duce, controlează și îndrumează activitatea aces
tuia ;

j) inițiază proiecte de decret și proiecte de ho- 
tărîri ale Consiliului de Miniștri, care privesc 
județul ;

k) editează buletinul oficial al consiliului popu
lar, potrivit normelor stabilite prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri.

Art. 48. — Comitetele executive ale consiliilor 
populare municipale și orășenești :

a) conduc, îndrumează, coordonează și contro
lează activitatea întreprinderilor de industrie lo
cală, gospodărie comunală și locativă, precum și a 
instituțiilor social-culturale subordonate luînd mă
suri pentru continua îmbunătățire a acestei acti
vități :

b) asigură salubritatea municipiului sau orașului, 
amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi, a locu
rilor turistice și de odihnă; organizează buna 
funcționare a transportului în comun, întreținerea 
rețelelor de apă, de canalizare și de gaze ;

c) asigură administrarea, întreținerea, exploata
rea și repartizarea fondului locativ proprietate de 
stat.

Art. 49. — Comitetul executiv al consiliului 
popular comunal :

a) stabilește măsuri pentru executarea și respec
tarea planului de sistematizare și organizează 

acțiuni de gospodărire a comunei; controlează dis
ciplina în construcții și eliberează autorizații de 
construcții;

b) administrează și întreține drumurile comu
nale, podurile, cursurile de apă de interes local ; 
se îngrijește de plantarea cu arbori a zonei dru
murilor ;

c) stabilește măsuri pentru stimularea inițiati
vei locuitorilor în vederea mobilizării resurselor 
locale de fonduri bănești, materiale și de forțe de 
muncă, în scopul realizării planului de electrifi
care a comunei ;

d) sprijină creșterea producției agricole vegetale 
și animale în fermele și întreprinderile agricole 
de stat, cooperativele agricole de producție, pe lo
turile aflate în folosința membrilor acestora și în 
gospodăriile țăranilor individuali, precum și acțiu
nile de combatere a dăunătorilor; ia măsuri în 
vederea dezvoltării albinăritului, creșterii viermi
lor de mătase, a pisciculturii și a altor activități 
productive ;

e) organizează acțiuni pentru combaterea cala

CAPITOLUL VII
ORGANELE LOCALE DE SPECIALITATE 

ALE ADMINISTRAȚIEI DE STAT
Art 50 — în realizarea unitară a politicii par

tidului și statului în ramurile sau domeniile 
financiar, agricol, comercial, învățămînt, sănă
tate, cultură și artă, pe lîngă comitetele execu
tive ale consiliilor populare funcționează organe 
locale de specialitate ale administrației de stat.

Consiliul de Miniștri poate stabili și alte ra
muri sau domenii în care se pot organiza or
gane locale de specialitate.

Art. 51.- — Organele locale de specialitate ale 
administrației de stat sînt conduse, îndrumate și 
controlate de comitetele executive ale consiliilor 
populare, în scopul aducerii la îndeplinire a ho
tărîrilor consiliilor populare, a deciziilor comitete
lor executive, precum și a ordinelor și instrucți
unilor ministerelor și ale celorlalte organe centrale 
ale administrației de stat.

Organele locale de specialitate ale administra
ției de stat sînt subordonate comitetelor execu
tive ale consiliilor populare. De asemenea, ele 
sînt subordonate și organelor centrale de resort.

Art. 52. — Ministerele și celelalte organe cen

CAPITOLUL VIII
CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI Șl CONSILIILE POPULARE 
. ALE SECTOARELOR

Art. 55. — Consiliul popular al municipiului 
București conduce și răspunde de întreaga activi
tate locală de stat în municipiul București, asi- 
gurînd dezvoltarea multilaterală a acestuia, cores
punzător însemnătății sale de Capitală a Repu
blicii Socialiste România și de principal centru 
politic, economic, social-cultural, artistic și știin
țific.

Art. 56. — Hotărîrile consiliului popular al mu
nicipiului București și deciziile comitetului său 
executiv sînt obligatorii atît în cuprinsul muni
cipiului București, cît și al comunelor sale su
burbane.

Art. 57. — în municipiul București, funcțio
nează consilii populare ale sectoarelor, prin care 
oamenii muncii exercită puterea de stat în aceste 
unități administrativ-teritoriale.

Art. 58. — Consiliul popular al municipiului 
București îndrumează și controlează activitatea 
consiliilor populare ale sectoarelor și ale comune
lor suburbane, urmărind îmbunătățirea continuă 
a acesteia, precum și atragerea cetățenilor la re
zolvarea treburilor de stat și obștești ; controlează 
hotărîrile consiliilor populare ale sectoarelor și ale 
comunelor sale suburbane.

Art. 59. — Comitetele executive ale consiliilor 
populare ale sectoarelor municipiului București și 
ale comunelor suburbane sînt subordonate consi
liilor populare care le-au ales și comitetului execu
tiv al consiliului popular ai municipiului Bucu
rești.

Hotărîrile consiliilor populare ale sectoarelor și 
ale comunelor suburbane, precum și deciziile co
mitetelor executive ale acestora sînt obligatorii în 
sectoarele sau comunele suburbane în care au 
fost alese consiliile populare.

Art 60. — Consiliul popular al municipiului 
București exercită în mod corespunzător atribu
țiile comune prevăzute în prezenta lege pentru

CAPITO
DISPOZIȚII

Art. 65. — în îndeplinirea sarcinii de organi
zare a participării cetățenilor la rezolvarea pe plan 
local a treburilor de stat și obștești, comitetele 
executive ale consiliilor populare organizează co
mitete de cetățeni pe circumscripții electorale 
municipale, ale sectoarelor municipiului București, 
orășenești sau comunale, pe lîngă instituții social- 
culturale, precum și pentru efectuarea unor anu
mite lucrări de interes obștesc. 

mităților naturale, pentru consolidarea și folosirea 
terenurilor în pantă, erodate și degradate, pentru 
valorificarea terenurilor mlăștinoase, precum și 
pentru dezvoltarea irigațiilor din surse locale ;

f) asigură dezvoltarea unităților economice de 
valorificare a resurselor locale și de prestări de 
servicii, precum și de morărit, alimentație publică 
și brutării ;

g) asigură buna funcționare a căminelor cultu
rale, bibliotecilor, muzeelor, cinematografelor, 
precum și a grădinițelor de copii ;

h) ia măsuri pentru alimentarea cu apă po
tabilă și pentru igiena locuințelor ; organizează 
și asigură buna funcționare a băilor comunale ;

i) sprijină și organizează inițiativa locuitorilor 
de executare a unor lucrări de interes obștesc 
local prin contribuție voluntară în bani și în 
muncă și urmărește realizarea obiectivelor apro
bate de adunarea populară ;

j) asigură condiții de muncă și de locuit 
pentru cadrele de specialitate repartizate să lu
creze în comună.

trale ale administrației de stat transmit organelor 
locale de specialitate, prin comitetele executive ale 
consiliilor populare, indicații de specialitate, în 
ramurile sau domeniile pe care le conduc.

Art. 53. — Ministerele și celelalte organe cen
trale ale administrației de stat, de acord cu comi
tetele executive ale consiliilor populare, emit re
gulamente privind funcționarea organelor ’ locale 
de specialitate.

Art. 54. — în îndeplinirea atribuțiilor ce le re
vin, organele locale de specialitate ale adminis
trației de stat emit dispoziții. Dispozițiile ilegale 
se anulează de comitetele executive ale consi
liilor populare. Aceste dispoziții pot fi suspendate 
de conducătorii organelor centrale de resort, care 
au obligația de a sesiza cu privire la măsura 
suspendării comitetul executiv al consiliului popu
lar pe lîngă care funcționează organul emitent, 
în situația în care apar divergențe între comitetul 
executiv al consiliului popular județean și orga
nul central de resort, aceste divergente se vor su
pune spre rezolvare Consiliului de Miniștri.

toate categoriile de consilii populare, precum și pe 
cele prevăzute pentru consiliile populare județene.

Art. 61. — Consiliul popular al municipiului 
București adoptă proiectul planului de sistemati
zare a municipiului, supunîndu-1 spre aprobare 
Consiliului de Miniștri.

Art. 62. — Comitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului București exercită în mod 
corespunzător atribuțiile prevăzute în prezenta 
lege pentru comitetele executive ale tuturor cate
goriilor de consilii populare, pentru comitetele 
executive ale consiliilor populare județene, pre
cum și pentru comitetele executive ale consiliilor 
populare municipale și orășenești.

Președintele comitetului executiv al consiliului 
popular al municipiului București este în același 
timp primarul general al Capitalei Republicii So
cialiste România.

Președinții comitetelor executive ale consiliilor 
populare ale sectoarelor municipiului București 
sînt în același timp primari ai sectoarelor.

Art. 63. — Consiliile populare ale sectoarelor mu
nicipiului București exercită atribuțiile prevăzute 
la art. 22 lit. a, b, c, d, g și p, din prezenta lege. De 
asemenea, se îngrijesc de aprovizionarea popu
lației, de gospodărirea sectorului și dezvoltarea 
activității social-culturale ; controlează și îndru
mează activitatea organelor locale de specialitate 
ale administrației de stat; asigură repartizarea 
fondului locativ proprietate de stat.

Art. 64. — Comitetele executive ale consiliilor 
populare ale sectoarelor municipiului București 
exercită atribuțiile prevăzute la art. 45 lit. a, c, 1, 
s, ț, u, v și x, la art. 48 lit. c din prezenta lege. De 
asemenea, asigură buna gospodărire a sectorului, 
întreținerea străzilor și spațiilor verzi, respectarea 
disciplinei în construcții și eliberează autorizații 
de construcții.

LUL IX
SPECIALE
Comitetele de cetățeni se aleg în adunări ale 

cetățenilor și răspund de activitatea lor în fața 
acestora.

Deputății consiliului popular coordonează activi
tatea comitetelor de cetățeni organizate în circum
scripțiile electorale în care aceștia au fost aleși.

Art. 66. — Președintele, dacă este cazul prim-vi- 
cepreședintele, vicepreședinții și secretarul comi

tetului executiv al consiliului popular îndeplineso 
sarcinile stabilite de comitetul executiv.

Comitetul executiv al consiliului popular poate 
stabili ca unele din atribuțiile președintelui comi
tetului executiv să fie îndeplinite, în mod per
manent și sub îndrumarea acestuia, după caz, de 
prim-vicepreședintele comitetului executiv sau de 
unul din vicepreședinți.

Președintele comitetului executiv al consiliului 
popular este ordonator principal de credite.

Secretarul comitetului executiv al consiliului 
popular participă de drept la ședințele comitetului 
executiv și ale biroului său permanent, cu vot 
consultativ.

Art. 67. — Comisiile economice teritoriale, ca 
organe de partid și de stat, elaborează și prezintă 
consiliilor populare propuneri privind dezvoltarea 
curentă și în perspectivă a județului, pentru mo
bilizarea rezervelor existente și valorificarea re
surselor locale, îmbunătățirea repartizării forțe
lor de producție pe teritoriul județului, coordo
narea activității unităților economice locale cu a 
celor de interes republican.

Comisiile economice contribuie la fundamenta
rea și urmărirea realizării planului și bugetului 
local, la înfăptuirea acțiunilor privind perfecțio
narea activității unităților economice, creșterea efi
cienței și rentabilității producției.

Art. 68. — Angajarea și transferarea personalu
lui de conducere al organizațiilor economice ju
dețene și ale municipiului București, precum și 
desfacerea contractelor de muncă ale acestora se 
fac de comitetele executive ale consiliilor populare 
pe lîngă care funcționează.

Angajarea și transferarea personalului de con
ducere al întreprinderilor și unităților economice 
municipale, ale sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale, precum și desfacerea 
contractelor de muncă ale acestora, se fac de comi
tetele executive ale consiliilor populare cărora 
le sînt subordonate.

Art. 69. — Angajarea și transferarea personalu
lui de conducere al organelor locale de speciali
tate ale administrației de stat, precum și desface
rea contractelor de muncă ale acestora se fac de 
către comitetul executiv al consiliului popular pe 
lîngă care funcționează.

Angajarea, transferarea și desfacerea contracte
lor de muncă ale personalului de specialitate și 
tehnico-administrativ din cadrul organelor locale 
de specialitate ale administrației de stat se fac 
de către conducerea acestor organe. Angajarea, 
transferarea și desfacerea contractelor de muncă 
ale personalului de conducere din unitățile social- 
culturale se fac de comitetele executive ale con
siliilor populare cărora le sînt subordonate, cu 
acordul organului de specialitate ierarhic supe
rior.

încadrarea pe posturi și transferarea de la o 
unitate școlară la alta a educatoarelor, învățăto
rilor, institutorilor și profesorilor se fac de către 
comitetele executive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, prin inspectora
tele școlare, în condițiile și cu procedura prevă
zută în statutul personalului didactic. Eliberarea 
din învățămînt în caz de transferare în alt sector 
de activitate dau de . desfacere a contractului .de 
muncă se face de către Ministerul învățămîntului.

Numirea și eliberarea din funcțiile de condu
cere a personalului didactic din învățămîntul de 
cultură generală, lice^ de specialitate, învățămîn
tul profesional și învățămîntul tehnic se fac po
trivit dispozițiilor legii învățămîntului.

Art. 70. — Comitetul de Stat al Planificării, mi
nisterele și celelalte organe centrale ale adminis
trației de stat vor acorda comitetelor executive 
ale consiliilor populare sprijin nemijlocit în re
zolvarea principalelor probleme în legătură cu 
dezvoltarea industriei locale, a gospodăriei comu
nale, a activității de construcții și sistematizare, 
de servicii către populație , de asemenea le vor 
acorda sprijin nemijlocit în dezvoltarea științei și 
învățămîntului, a artei și culturii, în elaborarea 
studiilor privind dezvoltarea armonioasă econo
mică și social-^ulturală a județelor, municipiilor, 
orașelor și comunelor, în valorificarea eficientă a 
resurselor materiale și umane din unitățile admi
nistrativ-teritoriale, pentru creșterea continuă a 
bunăstării materiale și culturale a poporului.

Ministerele și celelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat sînt obligate să acorde comi
tetelor executive ale consiliilor populare asistență 
în vederea rezolvării problemelor tehnice . de 
specialitate.

Comitetul pentru problemele administrației lo
cale exercită, din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri, controlul și îndrumarea asupra modului 
cum comitetele executive ale consiliilor populare 
își desfășoară activitatea pe baza legii de orga
nizare și funcționare a consiliilor populare.

CAPITOLUL X
DISPOZIȚII FINALE

I Art. 71. — La data intrării în vigoare a pre- 
I zentei legi comitetele executive ale consiliilor 

populare județene și al municipiului București vor 
emite, cu acordul Comitetului pentru problemele 
administrației locale, regulamente de funcționare 
pentru aparatul propriu, iar comitetele executive 
ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, ale orașelor și comunelor 
vor emite, cu acordul comitetului executiv al con
siliului popular județean sau al municipiului 
București, regulamente de funcționare pentru apa
ratul propriu.

Art. 72. — Pe data intrării în vigoare a prezen
tei legi, Legea nr. 6 din 28 martie 1957 pentru or
ganizarea și funcționarea sfaturilor populare, pre
cum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

(Urmare din pag. I)însemnătate prezintă intrarea în funcțiune la termen sau chiar mai devreme a obiectivelor de investiții. Noile capacități de la Uzinele de'alumină Oradea și Uzina de aluminiu Slatina, date în funcțiune în acest an cu o lună și jumătate și, respectiv, două luni și jumătate înainte de data planificată, au furnizat economiei naționale o producție suplimentară de peste 50 milioane lei.Dimpotrivă, întîrzierea dării în funcțiune a unor obiective și capacități are implicații multiple de ordin economic. Amînarea punerii în funcțiune a unor obiective și capacități are implicații, in primul rînd, asunra realizării producției și a acumulărilor scontate a sc realiza pe seama lor. Dar în afară de aceasta, creează perturbări in îndeplinirea corelată a sarcinilor în diverse ramuri ale economici șl întreprinderi, 

în realizarea exportului și, deci, în echilibrul balanței de plăți externe. Pe de altă parte, nerespectarea termenelor de dare în funcțiune prelungește durata de imobilizare a u- nor însemnate resurse materiale și financiare ale societății în investiții nefinalizate, întîrzie recuperarea fondurilor de investiții, amplifică peste măsură frontul de lucru în construcții, adăugind eforturi suplimentare la sarcinile anului următor. în ultimă .instanță, toate acestea îngreuiază eforturile pentru creșterea eficientei economice a investițiilor.Am simțit nevoia să subliniem a- ceste situații Ș» repercusiunile lor economice nefavorabile, nu numai pentru a scoate în relief necesitatea imperioasă a lichidării restantelor. O facem mai ales din considerentul că, în contextul eforturilor ample ce se depun acum pe toate șantierele din țară spre a se îndeplini sarcinile deosebit de mari privind punerea în 

funcțiune, sînt încă de rezolvat o serie de probleme care, neglijate sau insuficient soluționate la timpul lor, pun sub semnul incertitudinii darea în exploatare a unora din capacitățile și obiectivele cu termen în a- cest ultim trimestru al anului. Probleme de acest gen se pun îndeosebi în industria chimică (la combinatele din Rm. Vîlcea și Ploiești, la Uzina chimico-metalurgică Copșa Mică, la „Terapia“-Cluj și altele). în industria ușoară (la unitatea din Sighișoara a uzinelor „Tîrnava“-Mediaș, țesătoria „Cazanele“-Orșova. fabrica de tricotaje „Moldova“-Iași. tăbăcăria minerală de la fabrica „8 Mai“-Mediaș), în industria metalurgică (la „Industria sîrmei“-Cîmpia Turzii și la uzina „Laminorul"-Brăila). în industria lemnului (la C.I.L. Tîrgu Jiu și la fabricile de mobilă din Cîmpulung Moldovenesc și Satu Mare) precum 
ți în agricultură (la mai multe com

plexe de tip industrial pentru păsări și porci, silozuri de cereale etc.).O analiză obiectivă a cauzelor ce generează astfel de situații prilejuiește constatarea că nici o împrejurare conjuncturală de ansamblu sau din anumite sectoare nu justifică ră- mînerile în urmă. Dimpotrivă, experiența acumulată de-a lungul anilor de către proiectanta constructori și furnizorii de utilaje, de titularii și beneficiarii de investiții, în realizarea programelor sporite de investiții, în construirea cu succes a unor o- biective de mare complexitate — nu îngăduie repetarea și cu atît mai puțin tendința de amplificare a unor astfel de fenomene negative ce stăruie ca un leit-motiv pe fundalul procesului de realizare a investițiilor, ca : necontractări de utilaje din timp, necorelări între termenele de livrare a unor utilaje și instalații și termenele de montaj sau de dare în funcțiune, ori întîrzieri în livrarea a- cestora de către furnizori, slabă organizare a lucrărilor și a muncii pe unele șantiere, dereglări în aprovizionarea lor cu materiale de construcții și instalații.Interesele dezvoltării economiei naționale cer titularilor de investiții, constructorilor și furnizorilor de 

utilaje să acționeze cu fermitate și în strînsă colaborare pentru recuperarea grabnică a întîrzierilor, pentru darea în funcțiune a tuturor capacităților de producție și a obiectivelor planificate pe acest an. Condițiile existente impun, în primul rînd, ca toate mijloacele și forțele de care dispun șantierele noastre să fie folosite intens și cît mai rațional, pentru a crea frontul de lucru necesar montorilor și pentru a imprima lucrărilor de montare a utilajelor și iustalațiilor un ritm corespunzător cerințelor și o calitate ireproșabilă. Resursele materiale și eforturile trebuie să fie îndreptate cu precădere spre șantierele pe care urmează să fie date în funcțiune pînă la finele anului capacitățile de producție restante și cele prevăzute cu termene de realizare în trimestrul IV, iar în cadrul acestor șantiere asupra obiectivelor determinante pentru intrarea în funcțiune a noilor unități productive.Este o problemă asupra căreia considerăm că e bine să stăruim, mai ales în actualele condiții în care, după cum remarcam, la început, realizările valorice de pînă acum în îndeplinirea planului anual de investiții sînt în general bune, dar con

ținutul lor calitativ este afectat de faptul că ele nu se reflectă pretutindeni în mod corespunzător în finalizarea investițiilor, în realizarea sarcinilor de dare în funcțiune. A- ceasta denotă că la multe organizații de construcții-montaj se menține „goana" după realizări valorice, concretizată în realizarea cu precădere a lucrărilor care, cu efort propriu relativ redus, asigură îndeplinirea planului valoric al producției de construcții, în loc ca accentul să fie pus pe lucrările ce condiționează punerea în funcțiune a capacităților.Concludent în acest sens este cazul șantierului întreprinderii de piese de schimb Suceava, a Ministerului Industriei Construcțiilor (executant întreprinderea nr. 4 Iași), unde este prevăzută intrarea în funcțiune în trimestrul IV a unei capacități de producție globală de 10 milioane lei. Aici s-a realizat în 9 luni 73,5 la sută din planul anual la total investiții și 75,6 la sută la lucrările de construcții-montaj (deci un rezultat ce poate fi apreciat ca bun), în timp ce lucrările de la hala de prelucrări mecanice, hala turnătorie, forjă și estacadă, prin care se va realiza ca

pacitatea planificată, au față de grafic o rămînere în urmă de circa o lună și jumătate. O atare situație sa întîlnește, din păcate, pe multe șantiere, la multe organizații de .construcții-montaj. După părerea noastră, aceasta pune și problema corelării mai strînse a premierii în construcții cu modul de îndeplinire a sarcinilor de dare în funcțiune a capacităților de producție.Eforturile ce se depun pentru darea în funcțiune a obiectivelor de investiții nu trebuie să se desfășoare în detrimentul calității lucrărilor. De asemenea, recepția în vederea dării în funcțiune să se facă cu maximum de exigență și răspundere, fără a se mai accepta nici un fel de improvizații.în lumina indicațiilor conducerii de partid și de stat, este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea șl răspunderea pentru ca toate capacitățile și obiectivele prevăzute să fie data în exploatare pînă la finele anului, în condiții de funcționare care să a- sigure obținerea cît mal grabnică a producției și a acumulărilor bănești preconizate în proiecte.
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în turismul internațional se impune, tot mai mult, ca o tendință dominantă turismul-auto. Datele statistice mondiale privind structura turismului internațional arată că în condițiile creșterii masive a turismului organizat pe baza a diferite mijloace de transport, ponderea deplasărilor cu automobilul se ridică la 75—80 la sută din total.Deși a intrat mai tîrziu în orbita turismului internațional, și în țara noastră dinamica rapidă a dezvoltării turismului a început să reflecte în ultimii ani aceste t.endlnt.e. T a o creștere în acest an de circa 50 la sută a numărului turiștilor străini față de anul precedent, pentru turiștii automobiliști această creștere este de aproape 100 la sută. Experiența arată că această formă a turismului prezintă și importante avantaje economice, fiind și una dintre cele mai rentabile, întrucît folosește și solicită mult mai intens o întreagă gamă de servicii publice : hoteluri, restaurante, locuri de re- creere și mijloace de divertisment. Această formă este totodată un mijloc Important pentru includerea unor noi și noi zone ale țării în circuitul turistic, pentru valorificarea nu numai a litoralului ci și a zonei de munte, a zonelor de mînăstiri din Oltenia, nordul Moldovei și a atîtor altor locnri minunate, de interes istoric, de mare atractivi- tatc.Așa cum este cunoscut, dezvoltarea turismului este strîns legată de o serie de probleme aflate în competența directă și nemijlocită a organelor locale de partid și de stat Aceste organe au primit nu puține indicații și îndrumări pentru a se îngriji cu competentă și seriozitate de o largă cuprindere și rezolvare a problemelor turismului. Cu toate acestea, fără a minimaliza anumite reușite, trebuie subliniat că există încă multă inerție și pasivitate, tendințe de a se aștepta totul de la centru.Este însă necesar să se înțeleagă cu toată claritatea că întreg ansamblul de probleme ale dezvoltării turismului auto nu’ poate fi rezolvat exclusiv de la centru, ci presupune un aport consecvent, continuu și multilateral al organelor locale de partid și de stat din diversele județe ale țării, în primul rînd din județele și localitățile străbătute de principalele trasee turistice sau cuprin- zînd obiective de interes turistic. Aceasta nu este o problemă facultativă sau care ar putea fi considerată „de interes local" ; forurilor din aceste județe le revine o responsabilitate sporită pe plan național, care implică înțelegerea corectă a importanței mereu crescînde și a perspectivelor acestei ramuri pentru’ dezvoltarea economică a diferitelor zone ale tării și a ecnnomiei naționale în ansamblu. Modul în care va fi primit și deservit turistul pe teritoriul fiecărui județ este angajant pentru țară, îi oferă — rînd pe rînd — elementele din care acesta își formează impresia generală, concluziile de ansamblu, astfel îneît să devină un propagandist al vizitării țării noastre.Una din principalele probleme care se ridică în acest context este aceea a drumurilor și a accesoriilor acestora. Este cunoscut efortul făcut în această privință, faptul că în prezent aproximativ 80 la sută din drumurile naționale au acoperămînt de asfalt, pe lîngă alte cîteva mii de kilometri de drumuri județene modernizate. Știindu-se însă și cît de costisitoare este construcția de drumuri, ar fi trebuit ca organele locale să dea dovadă de cea mai mare atenție pentru buna lor îngrijire. Nu mai trebuie demonstrat că o spărtură mică în asfalt, neastupată la timp, se transformă rapid într-o groapă, o sursă de grave pericole și accidente. Or, luni de zile edilii orașului S.naia s-au arătat nepăsători în fata faptului că pe șoseaua arhicir- culată de intrare în acest important centru turistic se formaseră gropi rivalizînd cu șanțurile antitanc. La fel se comportă organele locale județene în privința reparării gropilor și denivelărilor apărute pe un drum atît de solicitat — șosea internațională — ca cel între Oradea și Cluj.Este, de asemenea, problema șoselelor neasfaltate, a drumurilor îm- pietruite, care și ele trebuie civilizat îngrijite spre a facilita — din păcate, adeseori e cazul să sounem spre a permite — accesul spre zone turistice de mare interes. De exemplu, accesul direct din Transilvania spre monumentele istorice și naturale din nordul Moldovei și Bucovina, prin Gheorghieni-Bicaz sau Vatra Dornei, se face pe drumuri naționale foarte prost întreținute de organele județene ; pe porțiuni de multe zeci de kilometri, ele sînt pline de gropi, fiind adevărate distrugătoare de autovehicule. Oare porțiunea de șosea, relativ mică, dintre Brăila și Măcin (dună trecerea cu bacul), nu este prin starea de neglijență un certificat de inospitalitate ? Drumul de la Sibiu la Păltiniș, a- ceastă frumoasă stațiune de altitudine, mult vizitată și de turiștii

străini, nu se bucură nici el de mai multă atenție. Aceeași observație este valabilă pentru diferite drumuri de interes local a căror stare ar putea fi ameliorată fără altă investiție decît cea de muncă și spirit gospodăresc.în accepția modernă o șosea turistică nu este un slmnlu traseu rutier, ci axul unei întregi game de servicii publice aferente, nervul vital al unei activități economice care pulsează în jurul șoselei turistice, prcsupunînd o serie de instalații și amenajări. Un început există și la noi — dar există si c.es- tule carențe. De pildă, problema dotării șoselelor cu puncte de alimentare cu carburanți. In ultimii ani Ministerul Petrolului a înființat un șir de stații moderne atît pe trasee, cît și în orașe. Pe lîngă faptul că puncte importante au fost neglijate — într-o întreagă stațiune modernă, nouă, ca Mangalia Nord, nu există nici o stație ! — numărul lor este încă redus, ceea ce face ca distanta dintre ele să fie prea mare : persistă defecțiuni de funcționare ; nu toate sînt bine și regulat aprovizionate, nu peste tot se respectă orariile de funcționare, iar noaptea aprovizionarea devine și mai complicată (de ce nu s-ar practica, după exemplul farmaciilor, indicarea stațiilor cu orar de noapte ?). Paralel, ar trebui introdusă, în cadrul acestor unități, prestarea unor mici servicii — verificarea presiunii cauciucurilor, ștergerea parbrizului, a farurilor ; în plus, ele ar trebui permanent aprovizionate cu unele mici piese de schimb uzuale, pentru cazuri de urgență.De capitolul „drum și sale" tine și organizarea rutiere și posibilitățile de curentă a autovehiculelor _____dispune azi, teoretic, de un parc de 40 de auto-depanări. Din păcate, calitatea acestei asistențe es’e afectată îndeosebi de numărul încă redus, ne principalele trasee turistice, al stațiilor de întreținere și reparații, atît ale UCECOM, cît și ale industriei locale, care în plin Sezon turistic nu pot face practic față solicitărilor, nemaivorbind de insuficienta stocurilorCu dică tare, Deși stanțiale pentru a se înzestra principalele trasee turistice și străzile orașelor cu diferite indicatoare, mijloace de semnalizare, marcaje, totuși trebuie subliniat că pe diferite trasee principale ca și în centre mari, orientarea nu este deloc ușoară nici pentru automobilistul român, dar- mite pentru turistul străin. O întreagă stațiune turistică nouă. ■ ca Mangalia Nord, în loc să fie pre ă- nunțată din timp, în repetate rîn- duri, cu mult înainte — este anunțată de un singur indicator, minuscul și acesta prost plasat, așezat exact „în ițltima clipă", la punctul bifurcării drumului spre stațiune ; bun pentru a fi observat de cine călătorește cu o căruță, nu cu mașina. La viteză mare, el rămîne inobservabil pentru turistul neavizat, care ajunge invariabil la... Mangalia-Sud, cu toată suita de confuzii și încurcături ce decurg. La ieșirea din Hîrșova multi turiști în Ioc să se îndrepte spre Constanța, o apucă spre Tulcea fiindcă singura tablă indicatoare nu e bine plasată și nu este destul de vizibilă. Dificilă devine orientarea în unele orașe, unde plantarea indicatoarelor este făcută sub semnul în- tîmplătorului, dacă nu lipsește cu desăvîrșire. De cîte și de cîte ori nu s-au putut vedea scene penibile în orașe ca Pitești, Sibiu, Brașov, Arad, Timișoara. Turda, Cluj cînd turiștii încearcă să intre în vorbă orin semne cu localnicii, strînși ciorchine, în căutarea unei explicații privind ieșirea din oraș, locul unde pot găsi un restaurant, drumul spre o stație de benzină, strada unde pot găsi un hotel etc. Ar fi oare atît de greu pentru consiliile județene sau orășenești amenajarea unor indicatoare, panouri cu lămuriri complexe, așezate la intrările orașelor, repetate pe arterele principale ? Pe șosele principale, în orașele străbătute de trasee turistice nu se găsesc nici indicatoare spre diferitele frumuseți naturale sau monumente istorice și culturale ale județului sau orașului, ineît turistul trece de multe ori pe lîngă ele. fără a le vizita, fără a le bănui existenta.La O.N.T. sau Centrocoop se pot găsi unele tipărituri informative, a- tractive și folositoare, editate în limba română și în principalele limbi de circulație mondială. Există o bună hartă turistică a țării, s-au executat ilustrate și cărți de vizită ale unor localuri reprezentative și cu specific. Totuși, în privința materialului informativ tipărit continuă să se perpetueze lipsuri : de pildă, în marile hoteluri nu găsești suficient (uneori de loc) material de informare asupra zonelor de interes turistic din împrejurimi, ghiduri de prezentare a unor obiective sau trasee. Persistă, de a- semenea, o anumită unilateralitate o limitare pe sectoare ; ghidul campingurilor întrucît a fost editat de cooperația de consum — se limitează la

accesoriile asistentei întreținere A.C.R.-ul

de piese de rezervă.tot mai multă insistentă se ri- problema mijloacelor de orien- pentru îndrumarea turistului s-au înregistrat progrese sub-

10,00 — Consultații la matematică (clasa a VIII-a). Tema : Geometrie în 
spațiu — Teorema celor 3 perpendiculare. Prezintă prof. Gheorghe 
Călugărița.

10.30 — Consultații la limba română (clasa a VIII-a). Tema : Analiza sin
tactică de frază și morfologia părților de propoziție. Prezintă prof. 
Guerina Clondescu.

11,00 — Curs de limba franceză (reluarea lecției de luni).
— Curs de limba engleză (reluarea lecției de marți).
— închiderea emisiunii de dimineață.
— Jocurile Olimpice - Mexic 1968. Rezumatul filmat al zilei prece

dente.
— Curs de limba germană.
— Jocurile Olimpice —. Mexic 1968. Natație : 100 metri spate femei 

(semifinale) ; 100 metri spate bărbați (finală).
17.45 — „Pastel de toamnă" — Versuri ale poeților români clasici șl con

temporani ilustrate cu tablouri celebre.
18.00 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Călărie. Premiul Individual de 

sărituri.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.45 — Actualitatea în agricultură : Recoltatul și semănatul.
20,00 — „Ghiocel din deal adus" — program de muzică populară românească 

în interpretarea formației condusă de V. Predescu. Cîntă Trina 
Loghtn, Maria Pletraru, Ion Oprea (nai).

20.15 — Altitudini — reportaj filmat realizat de Horia Vasllonl.
20,25 — Avanpremiera.
20,40 — Continuarea transmisiunii de la Jocurile Olimpice.
22,00 — Arta plastică — Impresionismul (I). Prezintă ton Frunzettl.
22.15 — Telejurnalul de noapte.
22.30 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Box (sferturi de finală).

asupra unităților făcînd abstracție de unități pentru uzul nu există încă pliante trasee mult circulate,
informarea cesteia, ce alte riștilor ; pentru de pildă. Oradea-Cluj-București-Uon- stanța, care să ofere recomandări și informații mai largi privind obiectivele de pe drum.Una din principalele surse ale deficiențelor manifestate în deservirea turistică este caracterul fragmentar, disparat, parțial în care sînt de multe ori abordate aceste probleme de către forurile locale județene. Problema deservirii turistice nu este concepută sub forma unui ansamblu, nu este analizată ca un complex unitar de servicii ce se împletesc și se complementează reciproc, ci doar sub forma rezolvării unor aspecte răzlețe. Cel mai adesea întîlnești la cadrele de conducere locală o mentalitate ce se exprimă în felul următor : „noi ? Noi ne-am ocupat de turism ; în zona noastră s-au instalat două stații de benzină" — omițîn- du-se că pentru turistul respectiv este o aventură găsirea principalului hotel. Sau se face „cîte ceva" în privința Indicatoarelor, dar este complet neglijată aprovizionarea cu carburanți. orientarea spre un restaurant corespunzător, cu o listă de mîn- căruri în cîteva limbi de circulație internațională.Firește, asemenea măsuri parțiale nu pot fi considerate soluții. Organele locale trebuie să gîndească pentru turist, să se pună în locul lui, să studieze cu atenție toate, absolut toate elementele ce concură la buna deservire turistică, pentru crearea unei ambiante de înaltă și civilizată ospitalitate, de la plasarea indicatorului de circulație pînă la prosopul de șters pe mîini. și de la ambianta camerei de hotel la orarul pompei de benzinăRidicăm acum, la sfîrșit de sezon turistic, aceste probleme pentru ca să existe timpul necesar analizei serioase, minuțioase, a diferitelor aspecte, pentru o bună pregătire a viitorului sezon turistic, cu consultarea O.N.T., a Automobil Clubului Român, manifestînd receptivitate față de propunerile și sugestiile a- cestora, luîndu-le în considerație cu spirit de responsabilitate.Acum este timp pentru a mina măsurile necesare, a se contura planurile și proiectele punzătoare. Și în domeniul turismului are întreaga valabilitate proverbul : „Gospodarul își face vara sanie și iarna car". Al. PLĂ1EȘU

a- on- tu-

se exa-cores-

holul Teatrului de Stat „Valea Jiului" din Petroșani s-a deschis o expoziție retrospectivă cuprinzînd fotografii, facsimile, cronici, articole, care reflectă activitatea desfășurată de colectivul artistic al acestui așezărpînt de cultură în cei 20 de ani de existență.De la debutul cu „O scrisoare pierdută" de Caragiale, reprezentată minerilor din Valea Jiului în octombrie 1948, pînă la premiera pe tară a piesei „Croitorii cei mari din Valahia" de Al. Popescu, cu care s-a deschis actuala stagiune, colectivul teatrului a pus în scenă 160 premiere. Cele 6 665 de spectacole date în acest timp au fost vizionate de aproape două milioane de spectatori. Actorii din Valea Jiului au promovat în a- ceastă perioadă un repertoriu în care a primat dramaturgia românească clasică. contemporană si
★Marți dimineața, în saloanele hotelului „Athenâe Palace" din Capitală a avut loc o întîlnire între grupul de cineaști din Marea Britanie care ne vizitează tara cu prilejul „Săptămînii filmului englez" și actori de cinematograf, regizori, critici și cronicari de specialitate din tara noastră. Producătorul de filme George Brown, regizorul și scenaristul Alexander Mackendrick și actrița Justine Lord s-au întreținut cu cineaștii români despre unele probleme actuale ale cinematografiei britanice și au făcut un schimb de păreri asupra dezvoltării artei cinematografice.

★Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, marți a avut loc la Casa de cultură a I.R.R.C.S. o seară culturală organizată cu prilejul Zilei naționale a Austriei. Au participat Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost prezenți Eduard Tschop. ambasadorul Austriei Ia București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.După conferința „Prin Austria contemporană", prezentată de ziaristul Constantin Varvara a urmat un recital de muzică austriacă, la care și-au dat concursul cunoscuți artiști ai Teatrului de operetă din București. Tn încheierea manifestării au fost prezentate filme documentare realizate austriece. de studiourile(Agerpres)

Cele două spectacole prezentate în București de Teatrul Powszechny din Varșovia reflectă o unitate de gîndire artistică puternic impregnată de personalitatea conducătorului acestui teatru, regizorul și actorul Adam Hanuszkie- wiez. însăși opțiunea de repertoriu pentru turneul întreprins în țara noastră exprimă o preocupare majoră a teatrului : aceea de a da viață scenică operelor clasice naționale și universale, în măsura ele pot face sensibilitatea contemporan, în valoare ce artistice care să se a- dreseze în mod plenar a- cestei sensibilități. ~ am încerca ; “ profilul artistic vului varșovian două spectacole le-am văzut, am ne că el îmbină spiritului popular cu rafinamentul intelectual. între aceste coordonate ni se par a se înscrie, cu accentul pus pe o trăsătură sau pe cealaltă, atît spectacolul cu „Nunta" de Stanislaw Wyspianski cît și acela cu „Don Juan" de Moliăre.Reprezentată pentru prima oară în 1901 cu mare succes, „Nunta" lui Wyspianski reprezintă astăzi una din operele de bază ale dramaturgiei clasice poloneze, făcînd parte din repertoriul permanent multor teatre. Scrisă versuri scurte, specifice stilului popular, piesa își mărturisește inspirația de sorginte folclorică nu numai în forma ei dramatică, ci și în reale tastice de basm. Poetul de preocupări și aptitudini multilaterale care a fost Wyspianski — căci era totodată pictor și regizor de teatru, scenograf și dramaturg — dă glas aici mîniei sale la adresa ipocriziei și egoismului burgheziei, a neputinței intelectualității pierdute în visări sterile a societății timpului său de a se scutura de inerție.Luînd drept punct de plecare datele de inspirație populară ale piesei și prelucrîndu-le în lumina unor semnificații actuale, realizatorii spectacolului — regizorul Adam Hanuszkie- wiez și scenograful Adam Kilian — au încadrat treaga acțiune scenică tr-un decor unic, reprezen- tînd o „șopka" chiului teatru păpuși. Din viu colorat și namentat de talentatul pictor și grafician Kilian, personajele apar în chip de

în care să vibreze spectatorului punîndu-le cu mijloa-Dacă să definim al colecti- după cele pe care putea spu- ' vioiciunea

al în
în substanța sa,împletirea acțiunii cu elemente fan-

în- în-— cutia ve- popular de acest cadru pitoresc or-

figurine extrem de stilizate, uneori pînă la caricatură — ca de pildă cele două domnișoare de la oraș — rotindu-se continuu, pe o turnantă în permanentă mișcare, imagine a vieții trăite fără țel, ca într-un carusel fără oprire.Spectacolul cucerește prin colorit și vioiciune, prin precizia desenului și a mișcărilor, prin claritatea ideii și simplitatea imaginilor. Totuși, mișcarea aproape neîntreruptă a turnantei și aparițiile nu destul de variate ale personajelor pe parcursu.l spectacolului pot deveni uneori obositoa-

o cerință esențială, iar pentru interpretul principal o necesitate absolută. Interpret al lui Hamlet și al lui Raskolnikov, al lui Prospero din „Furtuna" lui Shakespeare, nu e de mirare că acest actor ș-a lăsat ispitit de un personaj atît de controversat al istoriei culturii europene, căruia de cîteva sute de ani scriitori, poeți, dramaturgi, actori, exegeți caută să-i găsească cheia corespunzătoare epocii lor și propriei lor sensibilități.Intrarea în scenă a lui Don Juan are, în inter-
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A

re, iar procedeul în felul acesta se poate uza. Actorii, de forță artistică inegală, răspund în măsură mai mică sau mai mare solicitărilor textului și ale regizorului. Dar într-un spectacol de ansamblu ca acesta, imperfecțiunile individuale se pierd în armonia generală a întregului. Se remarcă în schimb unele valori individuale, ca de pildă interpreta plină de umor și sensibilitate a miresei (Zofia Kucowna), interpretul de multiple valențe al Stafiei de paie, Janusz Bukowski, ale cărui modulații vocale au remarcabile virtuți expresive, Janina Nowicka de o frumusețe statuară în rolul Rachelei, tinerele Barbara Mlynarska și Maryla Paw- lowska, ca și Severyn Bu- trym, Gustav și, bineînțeles, nuszkiewicz, în tulul.L-am revăzut în „Don Juan", care calitatea a fiecărui interpret devine
Lutkiewicz Adam Ha- rolul Poe-cu interes piesă în individuală

pretarea lui Adam Hanusz- kiewicz, un efect de șoc. Privirea concentrată și pătrunzătoare, gesturile scurte și precise, un aer de superioritate naturală, supunerea oarbă și timorată a valeților, totul degajă o forță interioară deosebită. Nu numai cartea pe care n-o lasă din mînă nici cînd 1 se face manichiura, ci întreaga sa atitudine și tensiune interioară permanentă indică în Don Juan un intelectual cu o activitate cerebrală intensă. Acesta este de altfel personajul pe care l-a creat Adam Hanuszkie- wiez, un cerebral pentru care toate experiențele amoroase se consumă la rece, plăcerea însăși devenind un obiect al jocului minții. în scena banchetului zguduirea interi- prin de Aioară se creșterea frondă impresia că Don Juan se supune invitației Comandorului din curiozitate, pentru a cunoaște însfîrșit
exprimă spiritului și provocare.

ce e „dincolo" — iar teama care însoțește această sete de cunoaștere e acoperită de hohotul de rîs încordat; forțat. Don Juan e un anticonformist din inteligență și tot datorită inteligenței lui scormonitoare acceptă în mod deliberat să-1 urmeze pe Comandor, dispă- rînd în umbra statuii acestuia.Alături de cerebralul cinic Don Juan, mărginitul și cinstitul pînă la un punct (căci acceptă să slujească unui stăpîn pe care-1 dezaprobă și e gata ori- cînd să mintă pentru a-și salva pielea) Sganarelle și-a găsit un bun interpret în Gustav lutkiewicz. Sganarelle ne apare ca un bo- r~m nici prea deștept, nici prea integru, speriat mereu de îndrăzneala și cinismul stăpînului său, în- curcîndu-se mereu în chip comic în argumentări fără cap și coadă, agitat, inventiv fără folos și păgubaș fără vină. Actorul a desfășurat o gamă bogată de mijloace, prezent ca un comentator permanent și mucalit, cu vorba sau cu gestul, al faptelor lui Don Juan, luîndu-și publicul complice sau martor al gîndurilor sale.De altfel, jocul cu publicul este o caracteristică a actorilor teatrului Powszechny în ambele spectacole. Cadrul extrem de convențional — în „Don Juan" scenograful Andrzej Majewski a cadru fix, sugerînd o tru din Spania vală — permite bele spectacole tarea actorilor la public. într-un direct cu sala, ca în vechile spectacole populare. E adevărat că la unii actori aceste frecvente ochia- de adresate sălii devin excesive. Atunci însă cînd dialogul cu sala se încadrează organic în stilul ’ spectacolului — și în cea mai mare parte a- cesta era cazul la „Nunta" și la „Don Juan", unde accentul pe teatru în teatru era vizibil — îl accepți fără șovăire. In cele două spectacole am asistat la fenomenul interesant al u- nui extrem convenționalism îmbinat cu o sinceritate artistică fermecătoare.O gîndire clară și consecventă. unitate stilistică, armonie de ritm șl culoare — sînt calități care au făcut din cele două seri de spectacol ale teatrului Powszechny prilejuri de plăcută întîlnire cu publicul bucureștean.

creat de sală tot un astădată de teamed! e- în am- prezen- cu fața dialog

Margareta BĂRBUȚĂ

© Vera Cruz : SALA PALATULUI (seria de bilete 2595)
— 17,30 ; (seria de bilete 2596) — 20,15, PATRIA - 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Pentru țară și rege : REPUBLICA
16.30 ; 19 ; 21,30.
© Samuraiul : GRIVIȚA
20,30, TOMIS — 9—15,45, ________ . _____  , ___
« Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată : SALA 
CINEMATECA - 10 ; 12 ; 14 : 16 ; 18,15 ; 20.30, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Fiul lui Tarzan : LUCEAFĂRUL - 8,30 ; 10,15 ; 12,15 ,
14.15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,15 ; FESTIVAL - 9,15 ; 11,15 ;
13.15 ; 15,15 ; 17,15 ; 19,15 ; 21,15, FEROVIAR - 8,45 ;
10.45 : 12,45 ; 14,45 ; 16,45 : 19 ; 21, EXCELSIOR — 9.45 ;
11.45 ; 13,45 ; 15,45 ; 18 ; 20, MELODIA - 8,45 ; 10.30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30.
© Veșnicul întîrziat : CAPITOL — 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MIORIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30, MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45. 
© Prințesa : CENTRAL - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16.
© Vară capricioasă : CENTRAL — 18,30 ; 20,45.
© Suflete tari (ambele serii) : LUMINA - 9—15,45 Tn 
continuare, 19,15.
© Roata vieții : DOINA — 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
e Program pentru copil : DOINA — 9—10.
© Viva Marla : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Totul pentru rîs — Miliaela — Tineretul român la 
Festivalul de la Sofia : TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ;
12.15 ; 14 ; 15,45 : 17,30 : 19,15 ; 21.
© Frumoasele vacanțe : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POARE - 15,30 ; 17,45.
© Tarzan, omul-maimuță : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
VIITORUL - 15.30 ; 18.
© Winnetou (seria a IlI-a) : DACIA — 8—16,30 în 
tinuare ; 18,45 ; 21, FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18, _ 
brele strămoșilor uitați — 20,30, VOLGA — 9.15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 : 18,15 ; 20,30.
® Marysia șl Napoleon : BUCEGI — 9—13.30 tn con
tinuare : 15,45 ; 18.15 ; 20 45.
© Șapte oameni de aur : UNIREA — 15.30 ; 18.
O Vin cicliștii : UNIREA - 20,30.
©Neînțelesul : LIRA - 15,30 ; 18 ; 20,30, COTROCEN1
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Să nu ne despărțim : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.

9 ; 11,30 : 14

- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 10,15 
în continuare, 18,15 ; 20,30.

»

PO-

20.30

con- 
Um-

(Urmare din pag. I)producătorilor de cartofi din Suceava, Brașov sau Covasna ? Iată ce ne relatează corespondentul nostru, Nicolae Mocanu, în urma unui raid întreprins în județele Covasna și Brașov....La centrul de recepție din gara Hărman, grămezi de cartofi așteaptă să fie încărcate și expediate. Marfa provine de la cooperativa agricolă de producție Sînpetru. „După cum vedeți — spune șeful centrului Martin Hell — preluăm cartofi nesortați cu pămînt. Ce-i drept aplicăm și bonificația (scăzămîntul) corespunzător..."Pe rampa stației Moacșa din județul Covasna, cartofii au aceeași înfățișare. " Iată însă și-o remorcă încărcată cu cartofi curați.— Cum ați reușit să-i curățați ? — este întrebat delegatul.— Prin sortare... După ce cartofii au stat un timp la soare, pămîntul s-a uscat și a putut fi înlăturat cu ușurință. (Există deci o soluție și anume, sortarea). Directorul I.L.F. din județul Covasna, Iosif Sandor, afirmă că actualele norme de plată nu stimulează pe cei ce încarcă să nu introducă în vagoane și pămînt. Cartofii ar putea fi scuturați cu furca. Această operație nu este retribuită.Desigur, furnizorii răspund pentru calitatea mărfii livrate. — în cazul de față, pentru cartofii contractați cu I.L.F. din București. Din relatările corespondentului nostru

s Testamentul unui pașâ : giulEȘTI — 15.30
20.30.
0 Căderea imperiului roman : FLOREASCA 
13,15 ; 16,30 ; 20.
© Operațiunea San Gennaro : AURORA — I 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
O Trei copil „minune" : MOȘILOR - 15,30 ;
4 A trecut o femeie : MOȘILOR — 20,30.
o Un dolar găurit — Pentru cîțiva dolari 
MUNCA - 15,30 ; 10,30.
O Duelul lung : COSMOS 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Surprizele dragostei : FLACĂRA - 15,30 ; 18.
O Unchiul meu : FLACĂRA - 20,30.
© Jurnalul unei femei în alb : ARTA - 9—15.45 în 
continuare ; 18 ; 20,15, RAHOVA - 15,30 ; 18 ; 20.30. 
© Spartacus (ambele serii) : VITAN — 15,30 ; 19.
© Fratele doctorului Homer : PROGRESUL - 15,30 ; 18 
O Am întîlnit țigani fericiți : PROGRESUL
© Lustragiul : FLAMURA — 9—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30, VICTORIA - 9 : 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.30 : 20.45. 
© Ea va rîde : POPULAR - 16 : 19,30.
O Taffy și vînătorul : PACEA - 15.45 ; 18 ; 20,15.
© Vicontele plătește polița : CRINGAȘI — 15,30 : 18 : 
20,15.

: 18 ;

9.30 ;

11.15 ;

18.

în plus :

20.30.
;î

teatre
sraoazîHsasHHHjsa

© Teatrul de Operetă : Contesa Maritza — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Heidelbergul <le altădată - 19.30 , (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 19,30.
© Teatrul de Comedie . Ucigaș fără simbrie — 19,30. 
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- (sala din str. Alex. 
Sahla) : Kean — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala mare) : Călătorie cu 
scandal — 19 30 ; (sala Studio) : Femei singure — 20. 
® Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Gemenii
© Teatrul „Ion Creangă" : Andromaca — 18,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Cal. Victoriei) : Aven
turile lui Plum-Plum - 17 • (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.
© Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : „Ca la Tănase" 
— 19,30 ; (sala Victoria) : Boema-Palace — 19,30.
« Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" (sala Teatrului 
„Delavrancea") : Adam și Eva la revistă — 20.

20.

reiese că unele cooperative agricole de producție din județele mal sus citate, datorită deficiențelor organizatorice, aduc cartofii și-i aruncă pe rampele de încărcare, cu gunoaie și pămînt. Sînt ani de zile de cînd se livrează organizațiilor comerciale cartofi în halul acesta.Dar recepționerii I.L.F., prezenți la bazele de recepții din județe, trebuie să „înghită" tot ce li se aruncă ? Activitatea lor de reprezentanți ai unor organizații comerciale (care la urma urmei reprezintă cumpărătorilor) se a asista la cîntărit primire ?Din informațiile dacție, marea majoritate a bazelor de recepție ale I.L.F. s-au transformat în simple stații de „tranzit" care manipulează produse între furnizor și beneficiar. Aici nu există nici o răspundere pentru calitatea mărfurilor expediate și nici un respect pentru cumpărătorii cărora le este destinată marfa De altfel, la multe din bazele practică o așa-zisă care dă dreptul caii ai I.L.F. să tul unor alte din Capitală și prisos să mai arătăm că adeseori acești recepționeri (aflați sub controlul acelorași organe care tutelează și pe furnizori) trec cu vederea mormanele de gunoaie strecurate în vagoane. Cînd ești și furnizor și beneficiar, plasarea mărfii primează...Printre explicațiile date de reprezentanții D.V.L.F. reținem că în

lntereselerezumă numai la si la a semna deparvenite la re-

de recepție se „autorecepție" reprezentanților lo- preia marfa în con- ofganizații similare din tară. Este de

toamna acestui an condițiile atmosferice au fost deosebit de neprielnice... Ploile cad cu intermitență, mai ales în județele producătoare de cartofi.Desigur, ploile cad toamna l (un a- devăr știut de cînd e lumea), dar bazele de recepție din județe nu sînt dotate cu utilajul necesar pentru a face față oricărei situații. Sînt rare cazurile cînd bazele dispun de mijloace mecanizate de încărcare (benzi transportoare etc.) și mai puține cele care posedă mașini de curățat, spălat, sau uscat. Așa se face că în fiecare an vine toamna, ploile (pte- vizibile sau imprevizibile) se încăpă- țînează să cadă, dar bazele de recepție nu sînt pregătite să preia cartofii.A întîrziat și dotarea centrelor de sortare a cartofilor din Capitală. Deocamdată, numai două dintre ele posedă mașini speciale pentru spălat, curățat și ambalat în saci. La centrul situat în strada Heliade între vii, aceste mașini funcționează cu intermitență. O mașină de curățat cartofi, abia sosită din străinătate, așteaptă (pînă cînd ?) pe rampa depozitului I.L.F. din Militari să fie pusă în funcție. Pînă în prezent. I.L.F. livrează numai 340 tone de cartofi, spălați și ambalați în saci de plasă, din cantitatea de 000 tone zilnic, cît reprezintă cererea consumatorilor bucureșteni. Să fie oare de neînlăturat aceste serioase deficiențe în aprovizionarea populației cu cartofi ?

(Urmare din pag. I)voie mai ales să acordăm atenție formării intelectuale a elevilor, formării sistemului lor de gîndire Chipul elevului care scrie tot ce spune sau dictează profesorul, care notează cuvînt cu cuvînt, este departe de a putea corespunde tînărului cerut de societatea noastră socialistă în plină efervescentă spirituală. Dar nici profesorul care se mulțumește cu o expunere mecanică ? celor scrise în carte sau în caietul de notițe al elevului nu mai este la înălțimea sarcinii și încrederii acordate".— Această racordare a activității noastre la cerințele majore puse de partid în fața școlii, și în domeniul profesional, metodic — ne spune profesorul emerit Vasile Brînzei, directorul liceului „N. Bălcescu" din Cluj— se poate realiza, de regulă, pe două căi. Mai întîi, prlntr-o constantă și asiduă preocupare a fiecăruia dintre noi, profesorii, pentru autoperfecționare, pentru ridicarea măiestriei pedagogice, pentru realizarea unei legături firești între conținutul nou, modern al cunoștințelor predate elevilor și forma loi de prezentare. Toate aceste cerințe pot fi îndeplinite printr-un studiu dual asiduu, crin informare de actualitate, prin cercetare loasă. . Apoi, printr-o cunoaștere amplă a ceea ce numim experiență și experiment în școala d» la noi si de pretutindeni. Mai multe sugestii spre căi de perfecționare a muncii metodice, din partea Institutului de științe pedagogice, ar da un orizont mai larg activității noastre.Activitatea metodică devine cu a- devărat eficientă, dă roadele așteptate în pregătirea elevilor numai a- tunci cînd este organizată diferențiat, în funcție de cerințele fiecărui colectiv didactic, de pregătirea și competența membrilor săi. Evident, ea are însă nevoie de unele îndrumări orientative. în această ordine de idei, interlocutorii noștri au semnalat fantul că există încă puține lucrări de metodică în care să fie expuse probleme referitoare la specificul muncii didactice din școală. Chiar și în „Gazeta învățămîntului"— menită a fi o tribună a experienței înaintate — dezbaterea acestor probleme se menține într-un n->dru de generalitate și la o bază de discuții ce nu depășește cursul universitar de metodică. Poate și din această cauză, acei care au îndatorirea de a organiza munca metodică sînt ne- voiți să „renete" ce-au mai altă dată, să recurgă mereu muie „sigure"Părerile cadrelor am stat de vorbă concluzie : practica toate școlile — fie vechimi profesoral experiență

metodic poate fi de folos. Profesorul cu stagiu însă, cu grade didactice, trebuie să fie pus în situația de a-și sintetiza experiența, de a experimenta elemente noi. de a face investigații profesionale de perspectivă — adesea în mod individual, nu neapărat într-un cadru strict „organizat". Această activitate s-ar cuveni să capete o pondere mai mare 'și în pregătirea profesorilor pentru susținerea examenelor de grade didactice, lucrările de metodică bucurîndu-se de atenție și apreciere In măsura în care aduc contribuții originale ramura de candidatului conținutului, profesionalădidactic trebuie să tindă permanent spre aprofundarea cerinței sale de bază — dezbaterea concretă, la o- biect, a problemelor procesului in- structiv-educativ. Aceasta este o condiție hotărîtoare a lichidării imperfecțiunilor din laboratorul de creație pedagogică.

în specialitate științifică a privința specifică, corpuluirespectiv. în activitatea a membrilor

indlvi-migă-

făcu* șila for-didactice converg organizării de ".-nde diferite, diferit— a l lorași forme de lucru nu dă roadele așteptate. Ar fi de dorit, așa cum s-a sugerat și la consfătuirile cadrelor didactice, stimularea inițiativei și a răspunderii directe a fiecărui colectiv didactic în ce privește dezvoltarea formelor de muncă metodică ce corespund mai direct cu specificul său. Asemenea forme s-ar cere sensibil diferențiate îndeosebi în privința nivelului de pregătire și experiență al participantilor. Pentru un cadru didactic începător, a.b.c.-ul

ferite, cu un corp stagiu și ele cu care spre o în ; di- cu ca ace

Un agreabil loc de popas 
la complexul turistic 
de la S’ănic Prahova

Turiștii care vizitează în a- 
ceste zile frumoasa stațiune 
Slănic Prahova, grota Miresei, 
mînăstirea Crasna, salina Slă
nic pot face un agreabil popas 
la noul complex al cooperației 
de consum din stațiune. Este 
vorba de un hotel modern, 
confortabil, un restaurant și o 
cofetărie. Posesorii de autotu
risme găsesc aici și loc de 
parcare. De menționat că la 
noul complex se servesc va
riate specialități culinare și 
vinuri alese din podgorii renu
mite.

Complexul va funcționa și în 
sezonul rece.

mer

Printre piesele de mobilier destinate copiilor se numără și pupitrul școlar. Această construcție simplă oleră confortul atît de necesar în timpul studiului îndeosebi în primii ani de școală. Pupitrul școlar este realizat de întreprinderile Ministerului Economiei Forestiere. In magazinele de mobilă se găsesc și alte piese destinate copiilor : dulapuri combinate „Aura*, pătuțuri „Fantezia", măsuțe „Prahova".



Sigur că e bine ca în fiecare clipă, fiecare om să fie el însuși. Lumea ar fi cu mult mai interesantă dacă făpturile noastre ar fi mai trasparente, dacă sentimentele noastre ar țîșni întotdeauna vertical, dacă ne-am încovoia mai puțin sub povara conveniențelor.Sigur că e bine ca în fiecare dimineață să ne asumăm răspunderea propriei noastre ființe, să ne purtăm calitățile fără vanitate și cusururile fără complexe. Sigur că e bine ca pînă la ultima suflare să scormonim pămînturile cunoașterii cu rădăcini înfometate, să învățăm sîrguincioși de

turilor va da senzația de sălciu și de gol. Universul nostru este înconjurat de a- tîtea mistere, de atîtea mistere veritabile și încă multă vreme de neperforat, încît, slavă domnului, multe, încă foarte multe generații de aici încolo vor avea de unde să-și alimenteze și să-și supraalimenteze căutările. Nu de mistere ducem și vom duce dorul.între mit și personalitate există in felul acesta un raport invers proporțional. Cu cît o lume se află mai subjugată de mituri, cu atît personalitățile acelei lumi sînt mai sărace și forța lor iradiantă mai slabă. O lume fără mituri o lume

lor. Sub firmamentul stelelor și steluțelor, al idolilor cu chitare, al tuturor acestor vedete ale timpului liber și ale plasticii cotidiene trebuie creată o atmosferă estetică și morală imună în fața prostului gust, o atmosferă refractară la frivolitate. în acest ultim cuvînt se ascunde, cred eu, un centru nervos al problemei. O a- numită pedagogie acră a confundat ani de zile frivolitatea cu un tip de voioșie juvenilă, mai zurbagie și mai zgomotoasă. Ani de zile în numele combaterii frivolității unii au mutat discuția nimicind dileme false : ..cu bucle sau cu

la cei mai bătrîni și de la cei mai tineri, să sorbim cu gîtlejul mereu ars din înțelepciunea polului și a ecuatorului cetîndu-i pe alții, personalității noastre să se adîncească, care ne înconjoară și cele care nu ne înconjoară să fie măcinate de fiecare, la moara proprie.Sigur că ar fi bine ca în civilizația marilor serii să se impună cu mai mare vigoare Respectul pentru unicat, pe.T',.<u ceea ce depășește gafe - Itul comun, pentru per.jualitate, pentru talentufcare dezmembrează schemele, pentru talentul poetului și al muncitorului, pentru talentul balerinei și al constructorului, pentru talentul în general, talentul care este sarea progresului. Este cu neputință ca printre acele zile aurite pe care noi le numim viitor să nu existe un moment în care să se pulverizeze prejudecata că un om șters este cu necesitate un om modest ; să nu existe o bună dimineață în care lenea de a fi tu însuți să fie așezată lîngă neștiința de carte și lîngă alte cusururi sociale.Dar pînă atunci 7 SPînă atunci e clar că mai avem încă foarte multe de făcut pentru a însămînța în toate vîrstele, dar mai ales în vîrstele crude, dorința de a te autodepăși, bucuria de a desțeleni nu num»i; pămînturi nedesțe- lenv 'ti și gîndirea nedes- țeleni'ta, și sentimentele nedesțelenite, și speranțele pe care nu s-a tras încă brazda.Aici pedagogii pot vorbi infinit mai competent și notațiile lor ar putea fi incomparabil mai subtile. Sîmburele acestor rînduri vrea să fie însă o idee simplă : drumul spre auto- 
descoperire trece întotdea
una pe sub porticul mari
lor exemple. Platon a făcut apologia învățătorului său Socrate, iar Aristot înainte de a deveni prințul filozofilor a fost admiratorul lui Platon. Azi, aproape nimeni nu-și mai amintește de Brunetto Latini, dar primul om care s-a trezit într-o Europă căzută în extaz, Dante, nu-și poate imagina biografia în afara lui Latini, așa cum mai tîrziu Bocca- cio nu-și va putea imagina biografia lui în afara lui Dante. Cu unele excepții, rarisime, care dau sentimentul de răsturnare a legilor firii, la izvoarele geniilor, ale talentelor, ale personalității omenești de mare calibru și de calibru mijlociu a stat întotdeauna gloria unor nume, exemplul unor existente trăite la alte tensiuni, pe scurt, fascinația modelului.Aici nu este vorba de modelul-mit. Personajele- mit sînt înconjurate de un nimb care marchează întotdeauna desprinderea de condiția umană. Ele se plasează sau sînt plasate într-un strat în care nu funcționează legile muritorilor. Miturile strivesc și umilesc, chiar atunci cînd provoacă exaltare și adorație. Ele golesc de forță pentru că așază puterea lor fosforescentă mai presus de puterea brațului sau a minții omenești. Masivitatea lor inexplorabilă strivește gîndirea. Miturile aplatizează personajele înconjurătoare, cojesc actele umane de complexitatea lor, pun raționamentul sub semmT simplicității, inventează în jurul lor o claritate mlr'’1- noasă și o euforie stearpă. 
Modelele stimulează, produc efervescentă, acidulează neliniștile, biciuiesc încrederea în sine, luminează contradicțiile. Ele stau mereu în față ca o lumină verde, care arată libera trecere : ești liber să ajungi la ele, să treci pe lîngă ele, să le depășești. Mitul e inaccesibil. Modelul e accesibil și tocmai convingerea poate fi atins îl coboară pămînt și îl încarcă umanitate. Probabil că din această pricină m’ful și modelul au devenit indici de evoluție : cu cît o societate este mai evoluată, numărul miturilor scade, fascinația _ mitului devine din ce în ce mai putincioasă. Pentru că lume superioară nu nevoie de complicitatea turilor, nici a antimiturilor. 
O lume superioară nu poate 
să creadă nici în ideea puerilă că pulverizarea mi-

de Ecaterina OPR.O1Uși tot cer- matcaadevărurile a valorilor autentice, o lume în care influenta circulă nu pe cărările mitice, prin forța unor idei care nu sînt supuse judecății pentru că sînt considerate mai presus de orice judecată, ci prin- tr-un dialog viu, scormonitor, pornit trivă din setea de ruri noi șl dintr-o tată încredere căpoate să-și depășească necontenit condiția.într-o lume superioară e firesc ca „modelul" să fie una din problemele fundamentale ale educației. Deci:

mereu deopo- adevă- nelimi- omul

breton 7“ E cazul, e din ce în ce mai mult cazul, să risipim această înțelegere frivolă a noțiunii de frivolitate, pentru că înainte de a fi „bucle sau breton" frivolitatea este iresponsabilitatea gîndirii și a gestului.Un climat de seriozitate — și seriozitatea înseamnă mai ales muncă — vedeteloro în viața adoles- și
muncă, muncă, va da prezentei frumosului co- pondere mai

ce modele se oferă adolescenților și tinerilor nu pentru imitare, ci pentru a le stimula ambiția și perse- _____________________con- __ r_ ... ___ .................tă pot să iasă din anonimat și din scutecele de placiditate la care impune mediocritatea 7 Care sînt azi pe meridianele noastre și pe alte meridiane vedetele tineretului ?Mai mult decît oricînd în lume există azi două straturi ale consacrării. Unul dintre ele, cel de la suprafață, ține mai mult de decorul societății moderne, de fluxul și refluxul modei. Aici se numără stelele de sezon, cometele unui succes de public, miss-urile, cover-girls-urile, idolii muzicii ușoare, manechinele, capetele de afiș de pe marele și pe micul ecran. Aici se numără vedetele unei noi plastici cotidiene, aparițiile care propulsează noul tip de siluetă și de pieptănătură. Ele lansează moda cosmonaut sau relansează moda ’30 cu ce ținea de charlestonului, și a nebuniilor vestimentare cu care a început al 4-lea deceniu. Ele impun ’„tioul tînărului 1950—1960— 1970“ sau „tipul tinerei 1950—1960—1970", alura a- cestui prototip, frizura și croiala hainelor, care va fi adoptată mai devreme sau mai tîrziu de toată lumea. Acestea sînt vedetele noilor ritmuri, zeii discului, muzele reclamelor și ale gra- . ficii comerciale. Acestea sînt vedetele timpului liber.Nu trebuie subapreciată forța acestei categorii de celebritate. într-un mare număr de țări ele joacă și vor juca un rol din ce în ce mai apăsat. Cînd șeful unui stat îl invită pe Halliday, cînd Beatles-ii sînt ridicați la rangul z de „sir“, cînd un festival de muzică ușoară mobilizează posturile de televiziune seri de-a rîndul și evenimentul se plasează pentru o bucată de vreme în centrul atenției opiniei publice — a- ceste fapte și multe de aceeași categorie exprimă o recunoaștere.Desigur, ar fi și neinteli- și nesăbuit să impu- tinerilor gusturile generații. Mai ales că, ne uităm bine sau sîntem dispuși să ne tre-

■ verența, imaginația și S -vlngereâi că „se poate'

tidian firească cenților din adolescență. Lucrez într-o redacție de cinema. In fiecare zi, în fiecare săp- tămînă, primim zeci de scrisori de la juni cinefili, cinefili fanatici, care cer adresele marilor vedete, pentru că vor să-i scrie Brigittei Bardot, vor să corespondeze cu Sfîntul, vor fotografiile Sophiei Loren și amiciția lui Mastroiani. Sigur că toate plicurile acestea — care nu mai sînt trimise de eonii ahtiati de colecții și albume, ci de persoane la vîrsta marilor asalturi — închid o naivitate, în felul ei, înduioșătoare. Dar această adorație ';de lă<diș,tahță, gceasță can- MBăteț cu âiare.lofe ‘și' ore de viață se risipesc la poalele unor candoarea neantuluimului un

a celor ieșiți

mituri, plasează în vecinătatea și dă romantis- aer derizoriu.

Este însă o zonă de a- dîncime, mai puțin supusă modelor, tată în generații, sufletești, de a se și înfăptui. în această zonă „modelele" se adresează breslei din care fac parte, sînt inițiatorii de curente, capii de școală, mentorii.Sub ochii noștri, forța acestor personalități începe teren decît tați, devin rioade, modelele unor generații. Cînd prăvăliile care vînd poster-uri vînd mai multe portrete ale lui Che Guevarra decît ale lui Âdamo, cînd doctorul Barnard provoacă manifestații de simpatie populară, cînd Gagarin devine un simbol universal — lumea tînără dă și pe această cale semnele unei evoluții îmbucurătoare, semnele unei calități spirituale mai în concordantă cu ambițiile acestui secol. Pentru că evoluția este marcată și de desprinderea de mit, dar și de factura personalităților care rețin atenția epocii și îi influențează cursul.Ceea faptul dagogia șl tot de educație implicită pună reflectoarele cu mai mult curaj pe acele personalități care țin nu numai de decorul vieții noastre moderne, de plastica, de melodiile, de relax-ul acestei vieți, ci și pe acele personalități care exprimă e- sențele unei lumi noi, visurile ei temerare, luciditatea și romantismul ei, personalități care să arate lumii farmecul omenesc din care pornește fascinația modelului.Poate că asemenea modele trebuie să stea mai mult în vederea noilor generații. Poate că pe aceste generații trebuie să le ajutăm mai insistent și mai competent să descopere pe cei care sînt mai indicați să le fie favoriți. Nu-i nevoie să spargem chitarele. Chitarele pot să cînte. Cu cît vor cînta mai frumos, sîngele va circula mai repede. Să-i lăsăm pe tineri să meargă ca Belmondo, dacă Belmondo umblă frumos, dar să-i ajutăm să înțeleagă că inteligenta acestui secol le pune la dispoziție și alte modele. Nu modele pentru imitație, ci .modele, pentru, 
studiu ; pentru studiu prin care trebuie să treacă orice ființă omenească înainte de a ajunge la acea limpezire pe care o numim personalitate.

o zonă implan- interiorul unei în mișcările ei în puterea ei analiza, exprima
să cuprindă un cu mult mai întins terenul unei speciali- Aceste personalități eșantioanele unei pe-

ce că este cert e școala, pe- sistemul explicită și trebuie să-și

tot fervoarea a jazului

si că pe deși
ne- o are mi-

gent nem altor dacă dacă . .aducem bine aminte, buie să recunoaștem că pe alte spirale predecesorii au avut și ei aceleași furtuni în paharul cu apă ; că valsul, la vremea lui, nu a produs în nici un caz un scandal mai mic decît a produs în zilele noastre rock-ul sau twis-tul ; că ceea ce a făcut recent Mary Quant, scur- tînd fustele tinerelor fete este o revoluție vestimentară cu mult, cu mult mai sfioasă decît cea făcută de Coco Chanel acum 40 de ani, cînd pentru prima oară de la facerea lumii omenirea a trebuit să accepte că femeia are dreptul să-și tundă pletele, cînd după sute, sute și sute de ani de straie pînă-n pă- mînt, femeia și-a luat îndrăzneala să-și arate picioarele pînă la genunchi.Energia noastră — cred eu — nu trebuie cheltuită exagerat pe aceste cărări. Ceea ce trebuie într-adevăr să facem este cu mult mai dificil pentru că acest ceva trebuie să lucreze astmra cauzelor, nu asupra efecte-

Miliției municipiului și ziarului local
V-ați întrebat vreodată, la modul serios, cit merită, incontestabil, oarecare atenție. Pentru că ce în ce mai mult timp cetățeanului, solicitindu-1 timp acordați străzii ? Veți descoperi lucruri care strada, cu funcțiunile sale plurale, „absoarbe" din __.................... ...... .............„........ ,________ , ______________ în cele mai felurite modalități și împrejurări.Potrivit unui sondaj, locuitorii din mediul urban se află pe stradă aproximativ trei ore zilnic : drumul Ia serviciu și înapoi acasă, deplasările după cumpărături, la spectacole, la plimbare. Care este comportamentul cetățeanului în tot acest timp, cum și în cc măsură se manifestă solicitudinea sa în diferite împrejurări ? Vom încerca să desprindem cîteva concluzii dintr-o anchetă de stradă întreprinsă Ia Bacău cu concursul Consiliului municipal provizoriu, II’"/ ‘ ..........................Steagul roșu".

Efervescența spirituală și economică a străzii ridică probleme deosebit de dificile și complexe. Pentru că strada nu înseamnă numai fîșia de asfalt spre întreprinderea sau instituția unde lucrezi ; nu numai drumul spre Casa de cultură sau spre prietenul X. Strada este totodată un vast amfiteatru al unei școli care se cheamă viață și civilizație. Strada este un mijloc de informare, un loc prielnic pentru transmiterea bunelor maniere și deprinderi de conviețuire socială. Și — ceea ce este cel puțin tot atît de important — strada constituie totodată o adevărată arenă de participare la ordinea publică cărei efecte se răsfrîng pozitiv pra individului și colectivității potrivă.Un redactor al ziarului local, fan Oiteanu, a solicitat pe rînd douăzeci de conducători auto (majoritatea proprietari de autoturisme) rugîn- du-i să transporte la spital o persoană bolnavă în stare gravă. Era, desigur, un test de solicitudine. Rezultatul ?15 au acceptat prompt (l-Bc-1371 ; l-Bc-1318 ; l-Bc-2150 „sînt medic, tovarășe, știu ce înseamnă. Să ne grăbim") etc.3 au acceptat cu oarecari ezitări.2 au refuzat (reținem dialogul cu l-Bc-294 : „Adresați-vă taxiurilor, stația e după colț". N-am găsit nici unul.........Eu nu mă mișc de aici,clar ?“).Prin urmare, din douăzeci doi ră- mîn impasibili pe mica lor insulă...
★Doi activiști din colectivul de sprijin al autorității tutelare de pe lîngă consiliul provizoriu al municipiului— învățătorul emerit Constantin Florea și juristul Petre Tănăsescu— au întreprins un alt sondaj. Seara, după ora 9 au chestionat 20 de cetățeni vîrstnici care au trecut indiferenți pe lîngă tineri elevi aflați pe străzi nu numai la ore tîrzii, dar și in situații care lezau vizibil normele unei comportări civilizate. Ei bine, toți douăzeci au apreciat că tinerii care bat străzile la ore tîrzii sînt așa și pe dincolo, dar nici unul dintre ei n-a luat pe loc o atitudine cît de cît pedagogică și cetățenească.Culmea, printre el se aflau și profesori 1Filofteia Stanciu, profesor : „Faptul că la ora asta tîrzie întîlnim copii pe stradă umblînd fără rost ilustrează alte principii decît cele

ale asu- deo-Ște-

®@oE un adevăr indiscutabil că și capul trebuie spălat 
din cînd in cînd. Cînd un om nu-și face ordine în minte, cînd o lasă să prindă igrasie, se întunecă la 
față. De aici și senzația de groază, nedumerire și întuneric pe care o răspindesc indivizii cu o minte 
haotică : „Ce ocnă zace în sufletul ăstuia" :

Dacă ai grijă de praful care se așterne deasupra 
mobilei trebuie să ai grijă, inevitabil, și de praful care 
se depune, la fel de inevitabil, deasupra și înăuntrul 
capului. Acești indivizi lasă tocmai capul nespălat, îl 
piaptănă, dar nu-l spală... Un cap pieptănat, parfumat, 
dar nespălat e tot ce poate fi mai rău. Nu se gîndesc 
să mai deretice prin minte, să mai scoată ideile la 
aerisit, să mai deschidă fereastra. Și așa se aștern 
peste minte praful și prejudecățile, igrasia și ideile 
false. Ani de zile string și înghesuie în perimetrul 
tot mai îngust al ' ..............
oameni, clae peste grămadă. Ei nu se mai întreabă... 
dacă ideile au sau nu vreo legătură cu viața, le lasă 
acolo să zacă, nefolosite, pînă prind mucegai...

Au și sentimente frumoase, dar nu le mai folosesc, 
le lasă uitate într-un ungher, ca pe niște mobile vechi. 
De gîndit nu mai gîndesc ; un astfel de om crede că 
dacă a gîndit odată ajunge pentru întreaga viață și 
trăiește din resturile propriei gindiri. De rîs nu mai 
ride, dacă a rîs odată în viață i se pare suficient, 
dacă e nevoie de asemenea stare scoate de la naftalină 
rîsul vechi de acum zece ani... El n-are tnafă interi-

minții idei false despre viață și

în planul meu de lucru pe trimestrul III la punctele 5—7 și 9 erau trecute și cîteva ieșiri pe teren. Trebuia să vizitez o clădire a cărei construcție a început de sus in jos, să dau pe la un I.A.S. care nu și-a făcut planul la lapte pe trimestrul II și în sfîrșit să asist la festivitatea de premiere a unui inovator.înainte de a intra în miezul „dulce" al problemei o să vă rog să nu vă supărați, dar trebuie să vă rețin atenția cu o precizare. Precizare : Foiletonistul este și el un om ca toți oamenii. Vara se duce la ștrand, poartă sandale romane, ba bea șl pepsi-cola, dacă găsește. Iarna folosește fular, încalță chiar și șoșoni, dacă este nevoie. Cu toate astea nu se știe de ce nu se bucură, în unele cazuri, de prea multă simpatie. Apariția lui intr-o întreprindere ori instituție poate fi comparată cu o grindină, cu un microb vagabond de tuse măgărească sau chiar cu o funie.în momentul cînd- el intră pe poarta principală, cel căutat dispare pe poarta neprincipală. La apariția lui se dă un soi de alarmă. Pînă și secretarele renunță la macrameuri și-și caută ceva de lucruM-am urcat, așadar, în „Gazul" de campanie și am pornit spre I.A.S.-ul cu planul neîndeplinit la lapte. Cum s-a auzit de venirea mea pot să-mi dau seama, dar mă credeți, am găsit o curie curat încît bă- fără mănușă, fusese
acolo nu vă rog să : rățenie...! 1 gai mina I.A.S.-ul „Nufărul".Cele șapte vaci erau plăpînde pe I.A.S.-ului. Fusesem înainte, că vacile de aici sînt niște arătări. Cînd colo... în capul_meu a început să defileze o îndoială : „Nu cumva aflînd de venirea mea le-au

Era atît în foc, atunci căscos de ladin biblie cele alegraselîngă informat, mai

școlare. Părinții nu controlează activitatea extrașcolară a copiilor".— Dar dv. 7 Doar sînteți profesor.— ! ? !Traian Apopii, ofițer de miliție : „Părerea mea este că părinții, școala și organizația U.T.C. au cel mai mare rol în educarea acestor elevi aflați pe stradă la ora 10 seara".— Perfect, dar dv., ca cetățean onest și martor ocular, n-aveți un rol oricît de mic ?
_  i ? IȘonel Leibovlci, profesor : „Mă întreb cum pot fi atît de lipsiți de răspundere unii părinți cînd văd că la

seară concert", „spectacol cu Vlalcu Vodă'... lăsînd la o parte țigara șl acostatul.— Cum vedeți, în aceste împrejurări, rolul omului de pe stradă 7 Mă refer, firește, la cetățenii maturi.— Un rol de îndrumător, firește.De atent îndrumător. „Strada' trebuie să se caracterizeze printr-o asemenea opinie care să facă imposibile orice manifestări care frizează bunul simț, normele civilizate de conviețuire. ,Desigur. Puțin timp și puțină atenție acordăm tineretului de pe stradă. Un cetățean onorabil, căruia nu-i
î 0

orele acestea tîrzil copiii lor nu sînt încă acasă".— Este exact ceea ce ne întrebăm și noi — cu deosebire că nu sîntem, ca dv., profesor, avînd, deci, o autoritate recunoscută asupra elevilor.
— IU— Pe stradă, în înțelesul ei bun și rău — ne spune profesorul Iulian Antonescu, directorul Muzeului județean, pe care l-au rugat să comenteze datele sondajului — personalitatea umană aflată sub eticheta anonimatului se manifestă uneori neașteptat. Oamenii, în momente neprevăzute, acordă sau refuză asistență și sprijin muncii de educație sau de menținere a ordinii publice. Am văzut tineri de treabă care își plimbă capul greu de marile probleme pe care le ridică adolescența și viitorul lor de studii — sfioși, civilizați, cu cartea sub braț, în momente de relaxare și reverie ; am văzut elevi la care zburdălnicia nu era obrăznicie și vioiciunea nu era dezordine. Dar alături de ei sînt și tineri care calcă în picioare marele tezaur al timpului-liber-.- Gel puțin dacă strada, cu minunata ei arhitectură nouă și veche, le-ar oferi momente de contemplare și educație estetică ; cel puțin dacă s-ar opri la locurile de afișaj cultural — „vizitați muzeul*, „astă

portret satiric de Teodor MAZILU

oară ci mai curînd provizii, de aceea toate ideile lui sînt vechi și toate zîmbetele lui miros a igrasie. 
Individul se anchilozează, nu mai înțelege viața, nu mai studiază, nu mai creează, și ca orice om care nu-și 
deretică prin cap începe să-și urască semenii. Toate 
sentimentele și ideile lui sînt vechi, numai ura și 
invidia sînt de dată recentă.

Un asemenea individ se simte în haos și in dezordine, ca la mama acasă. începe să iubească nemișcarea și birocrația. Nici nu se scoală să întindă mina unui om, nu mai e în stare, el de pe scaun nu se mișcă nici în somn, nici cînd face baie ; așteaptă ca 
viața să vină la el, ca și cum viața ar fi un fel de 
solicitant care îi cere audiență. Dacă vine, bine, dacă nu, iarăși bine, el de pe scaun nu se mișcă... Dacă 
vrea să facă un pas sau doi își tîrîie scaunul după el, tot cu scaunul după el se duce și în rarele vizite pe 
care le mai face totuși. De auzit, nu mai aude pe 
nimeni, e incapabil să mai asculte mărturisirea unui 
om.

Cu cît lipsurile în muncă sînt mai numeroase, cu 
atît se simte mai bine ; dezordinea e lumea lui. 
Acest individ mi-a dat un răspuns halucinant : „De 
ce să lichidăm lipsurile, dacă învățăm din ele 7“ Pentru el lipsurile sînt necesare ca aerul și ca apa — îi place să troneze peste ele și să fumeze liniștit. Cînd 
lipsurile care-l hrăneau vor dispare, tare mi-e teamă 
că, jignit și descumpănit, individul își va lua lumea-n 
cap.

umflat cu pompa. Nu cumva le-au băgat zegras pe dedesubt. Nu cumva le-au chituit și vopsit cu „Duco" Le-am pipăit, le-am ciocănit, le-am zis să zică 33... Nu. Vacile erau niște vaci colosale.— Tovarășe director, vă rog să mă iertați, dar am o foarte mare nedumerire. Cum ați putut dv. să nu vă realizați planul la lapte cu astfel de vaci ?— O să-1 depășim, o să-1 depășim I

realizările copleșitoare 7 Fii bun și caută-1 pe director.— Nu-l cunosc.— Cum nu-l cunoști 7— Uite, așa bine. Eu nu lucrez aici. Sînt de la I.A.S.-ul vecin.— Și ce cauți în ieslea vecinilor 7— Păi. s-a anunțat că vine un foiletonist și s-au luat oile și vacile de aici și le-au dus dincolo la noi. Pe-ale noastre le-a adus aici ca să nu le vadă foiletonistul.Am fost și la clădirea care se con-

dăm numele din motive pe care le veți înțelege ulterior, ne relata : „Am întîlnit doi tineri cu țigara în gură . — unul de 12, celălalt de 15 ani. Spun drept, mai degrabă în glumă decît din conștiință profesională și cetățenească, le-am spus dojenitor : aruncați țigările, nu vă afumați plă- mînii. La care mi-au răspuns : „Păi dacă d-ta fumai, nu mai erai așa gras. Hai, plimbă ursul !“. Indignat, le-am spus : „Bine, eu sînt profesor, cum vă permiteți ?' Speram ca acest cuvînt să cadă greu în balanța argumentelor. Erau de față și alți cetățeni. Nici unul nu mi-a venit în ajutor. Ba toată lumea a rîs. Gluma era... bună. „Strada" necivilizată triumfa asupra străzii civilizate".Da, există și șansa ca atunci cînd iei atitudine energică, pe stradă, să te trezești singur, fără susțineri, fără încurajări. Cîți n-am fost în situația asta !Nu-i deajuns să cerem tinerilor să fie politicoși și săritori. Să le arătăm noi înșine cum se circulă, cum se acordă respect unei femei, cum se dă o mină de ajutor cuiva, cum se solicită colțul de afișaj cultural șl — paradoxal' p,bate 1 — cum se vor- . bește pe stradă, într-un grup. E nevoie să țipi 7 E nevoie să rîzi cu hohote și să plesnești din palme 7— Avem nevoie — și cadrul a fost de mult creat, azi mai mult ca ori- cînd — de curaj civic, de oameni care să ia atitudine activă. Nu ipocrit, nu conform statului de funcțiuni, nu numai la ora de dirigenție sau la ședință la fabrică — ci peste tot și mereu, a conchis profesorul Antonescu.
pe rînd douăzeci de cetățeni plimbau agale pe stradă, ru- să-1 ajute la „arestarea unui aflat intr-un local din veci- Este vorba de un infractor

★Un alt tip de probleme :Un ofițer de miliție în uniformă, locotenentul major Vasile Negoiță, a oprit care se gîndu-i individ nătate.care a furat din avutul obștesc o însemnată sumă de bani" — i-a informat ofițerul. Totul era ficțiune, o încercare pentru a se vedea reacția omului de pe stradă. Rezultatul : 6 s-au oferit fără ezitări (I. Călin, elev, C. Cașcaval, șofer, I. Toia, muncitor, P. Cozia, ziarist, etc.), iar 14 au refuzat să-și dea concursul, invocînd felurite pretexte :— Nu pot, am treburi serioase. (Burlacu, medic).— V-aș însoți cu plăcere, dar... am invitație la casa de cultură (I. Ciu- peanu, mecanic).— Căutați pe altul. Eu aștept pe cineva. (S. Cornița, tehnician silvic).— Să vină soția și să vedem ce zice. (I. Munteanu, tîmplar).Și așa mai departe.
la această sărbătorire am intrat incognito. Am inversat șireturile de la pantofi, m-am descheiat la gît și astfel m-am amestecat printre partici- panți. Se adusese aici vin de Nicu- lițel, preparatele culinare apetisante de la cel mai mare restaurant al orășelului și cei mai buni ospătari... Invitați ? Directorul, directorul adjunct, contabilul-șef, mecanicul-șef, normatorul-șef cu familiile și rudele mai apropiate, precum și alți angajați. Mi-am găsit și eu un loc sub...

foileton de Nicuță TANASE

Cu toate că în planul meu de lucru nu era prevăzut să trec și pe la I.A.S.-ul vecin, am oprit GAZ-ul și acolo. Știam că acest I.A.S. vecin are niște realizări copleșitoare. Dar cum am intrat pe poartă parcă dăduse strechea. în sediu, prin curte, nimeni cu care să schimbi o vorbă, am deschis ușa grajdului cuprins amețelile. Am văzut vaci cărora am început să le de milă. Slabe și jegărite în-
Cînd m-au niște plîngcît îți venea să le dai diurna pentru a-.și cumpăra nutreț. Undeva, într-o iesle, am dat peste un om care dormea. L-am trezit.— Cu gloabele astea ați avut dv.

struia de sus în jos. Așa e că v-am asmuțit curiozitatea 7 Cum poate fi construită o clădire de sus în jos ? Foarte bine 1 în orășelul A s-au alocat fonduri pentru ridicarea unui bloc cu 32 de apartamente. La parter blocul trebuia să aibă un complex comercial. Deci pentru parter trebuiau să aloce fonduri alte instituții, din alt buget Acest buget însă pînă acum n-a fost stabilit. Constructorii avînd grafic au început lucrul de la țiglă in jos.La festivitatea de premiere a Inovatorului n-am ajuns prins în schimb „masa organizată în cinstea Trebuie să vă aduc la
la .timp. Am tovărășească" inovatorului, cunoștință că

bec și am mlncat o pereche de cren- vurști făiă hrean. La un moment dat l-am întrebat pe Imediatul meu vecin de masă.— Sărbătoritul unde e 7— Care sărbătorit 7— Păi, inovatorul !întrebatul a oftat și aproape printre lacrimi mi-a spus :— Nu mai e printre noi. Săracul I Ce s-ar bucura acum dacă ar fi printre noi.— Cînd 7— Ce cînd 7— Cînd a decedat 7— N-a decedat. A fost dat afară de anul trecut. Dar a ajuns bine. E șef de schimb pe la Galați, mi se pare.

Același ofițer de miliție a Invitat pe rînd alți douăzeci de cetățeni care se plimbau pe stradă să-1 însoțească la o percheziție domiciliară legală. „In asemenea cazuri este absolut necesară prezența a doi martori — i-a informat ofițerul. Acceptați să mă însoțiți 7“ Rezultatul : 13 au refuzat (C. Chipăratu, maistru ; Cobzaru, șef de producție la Teatrul de Stat ; V. Vicoleanu, șofer ; T. Airinei, tîmplar, etc.), iar 7 s-au oferit fără prea multă vorbă :— Vă dau tot concursul. (I. Chi- rieș, strungar)— Deși n-am prea mult timp, vă însoțesc. (Palamiuc, medic veterinar).— Dacă trebuie... să mergem. (Popa, directorul școlii din Faraoani).— Doar o clipă, să las vorbă unde mă aflu și sînt gata (I. Grădinaru, administrator la căminul de copii).Etc., etc.De ce în colectivul său, la fabrică sau la instituție are o atitudine activă în toate problemele, este exigent cu sine și cu ceilalți, nu tolerează nimic din ceea ce contravine concepției și eticii noastre socialiste — iar pe stradă, 13 din 20 preferă „să nu fie martori la", „să nu se amestece" în chestiuni de interes social cum ar fi imobilizarea unui huligan, prinderea unui infractor, prezența la o percheziție domiciliară 7 Oare nu-i a- celași om 7 Ce resorturi îi determină „prudența" pe stradă 7— în afară de aspectele etice, estetice ș.a.m.d., strada are, incontestabil, și un aspect juridic — apreciază tovarășul Mircea Tibu, președintele Judecătoriei Bacău. în stradă se găsesc . adeseori față în față, pe poziții ostile, două atitudini. Unii, oameni serioși, cu concepții civice înaintate, aduc pe stradă tot ceea ce au mai bun, sub aspectul comportamentului : atitudine civilizată, demnitate, ținută corectă, solicitudine. Alții, dimpotrivă, aduc cu ei ceea ce au mai rău, „gîndind" probabil că strada absoarbe totul. Este din ce în ce mai manifestă și mai viguroasă reacția celor dinții, a colectivității în general față de cei ce înclină să știrbească ceea ce constituie fondul civic al străzii. Ca cetățean, asist adeseori la energice luări de poziție împotriva celor ce sînt — să-i numim așa — potrivnicii străzii.— Ce se întîmplă cînd apare omul , ordinii publice 7 . . „— De regulă unii rămîn pe poziție și ajută pe lucrătorul de miliție în lămurirea lucrurilor. Alții se dau de-o parte. I-a intrigat și pe ei în- tîmplarea, o condamnă și ei, vor să asiste chiar mai departe la desfășurarea evenimentului — dar nu ca martor solicitabil.— Teama de a nu fi chemați, în instanță, ca martori, de trei și de patru ori 7— Da. cred că da. Am ajuns astfel la necesitatea unei simplificări a procedurii cu martorii la evenimentele de pe stradă. Teama de a nu pierde mult timp frînează procesul pozitiv de continuă civilizare a străzii. Conchid prin a repeta că dacă în casă omul își poate îngădui multe, strada cu dimensiunile ei colective îi impune anumite reguli de comportament și atitudine, pentru că strada înseamnă, într-un fel, societatea.
★în timpul anchetei noastre la Bacău s-au făcut multe propuneri. Dintre ele reținem : necesitatea ca omul matur să reflecteze mai serios la strada orașului său sub aspectul contribuției proprii la ordinea publică și buna conviețuire socială ; sondaje și interviuri pe stradă mai frecvente, din partea ziarelor locale, pentru a se menține interesul populației față de aspectul etic al străzii.N-avem pretenția de a fi abordat, definitiv și „rotund", tema străzii cu aspectele sale dificile și complexe. Problema rămîne deschisă pentru noi opinii.
Ștefan ZIDARIȚĂ

E33BJJ &Q3QEO CSEQ2EZ9 5K2SSS3 QSS33 fSKUWSM— De ce a fost dat afară 7— S-a certat la cuțite cu șeful de la biroul de inovații. L-a jignit pe șef, mi se pare că i-a adus injurii în față. Șeful e și în comisia de litigii, l-au judecat și l-au dat afară.— Și acum sărbătoriți un an de cînd l-a dat afară 7 Nu zău, ce sărbătoriți ?— Păi, inovația pentru care s-a certat inovatorul cu șeful de la inovații a fost pusă în aplicare și dă rezultate grozave. Sute de mii de lei economii.— Cine a pus-o în aplicare dacă inovatorul a fost dat afară 7— Colaboratorul lui, șeful biroului de inovații. El a „perfecționat-o" și..., cinstit, i-a trimis și inovatorului 200 de lei prin poștă.M-am desincognitoizat și m-am dus la director. I-am spus deschis că astfel de practici sînt mai mult decît dăunătoare și într-un exces de nervozitate am și amenințat că voi scrie un foileton în legătură cu acest caz, Cînd directorul a auzit numele meu m-a pupat, a pus muzica să cînte „Mulți ani trăiască" și a dat dispoziție să se umble ți la celălalt butoi de Niculițel. Nu știu pînă cînd a ținut sărbătorirea inovatorului pentru că am plecat pe furiș.Alaltăieri, nu alaltăieri, răsalaltă- ieri, am primit de la Direcția de control a Ministerului de Finanțe următoare? adresă : „în urma controlului efectuat de inspectorii noștri s-a constatat că, cu ocazia vizitei dumneavoastră la întreprinderea... s-a dat o „masă tovărășească" care a costat 5 000 lei. Vă facem cunoscut că împreună cu organizatorii sînteți bun de plată...". Despre inovator și despre sărbătorirea lui, adresa nu sufla o vorbă.Vă închipuiți ce s-ar fi putut în« tîmpla dacă foloseam la crenvurști și hrean.
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Pe măsură ce unealta se transformă în mașină, omul de
vine principalul factor de comandă și control al unor imense 
energii puse în acțiune. Pentru a rămîne — sau a deveni — 
stăpînul necontestat al forțelor pe care le-a descoperit și pus 
în mișcare, el trebuie să înceapă prin a fi stăpîn asupra 
Iul însuși. Mecanizarea și automatizarea crescîndă, introdu
cerea de utilaje de considerabilă productivitate, ca rezultat 
al revoluției tehnico-științifice, nu diminuează cîtuși de puțin 
rolul omului în procesul de producție. Dimpotrivă, oricît ar 
părea de contrastant la prima impresie, pe măsură ce utila
jele moderne preiau operații executate înainte de om, rolul 
acestuia în procesul de producție crește. Dar comportarea oa
menilor prezintă încă o serie de elemente incerte, imprevizi
bile, datorită cărora utilizarea factorului uman în producție, 
în activitățile de mare anvergură, ridică adeseori probleme mai 
grele, poate, decît cele tehnice. Acest fapt ne impune șă fa
cem apel la disciplinele științifice susceptibile de a ne furniza 
cunoștințe asupra structurii și comportamentului uman, in
dividual sau în grup, în cadrul procesului de producție. Prin
tre acestea se numără, în special, psihologia muncii. Ce are 
ea de spusî
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în trecut, cînd în producția materială predomina utilizarea unor instrumente și mașini relativ simple, cînd munca omului se caracteriza mai ales prin mișcarea exterioară, conținutul psihologic al muncii nu se manifesta direct. Problemele legate de adaptarea mijloacelor de muncă la posibilitățile omului se rezolvau pe baza unor date științifice elementare — antropometrice, biomecanice și psihofizio- logice — iar uneori chiar pe cale empirică. Altfel se prezintă însă lucrurile în condițiile producției moderne, cind avem de-a face cu mijloace tehnice complexe, cu sisteme automate. Funcțiile omului se desfășoară la un alt nivel psihologic. Cum decurge, spre exemplu, munca operatorului la un sistem automat ? El este obligat să recepționeze, să rețină în memorie și să prelucreze un volum foarte mare de informații, caro îi parvin prin intermediul a tot felul de semnale, apoi să ia hotărîri și să dea comenzi. Conținutul principal al activității sale îl constituie deci procesele mintale, intelectuale și psihice — percepția, observația, memoria, gîndirea. în ceea ce privește mișcările operaționale, fizice, ele au un rol cu totul redus și nu reclamă, de regulă, o îndemî- nare deosebită.Schimbarea solicitării omului în procesul muncii determină o schimbare și în nivelul la care se cercetează și se rezolvă problemele privind concordanța între activitatea omului și mijloacele tehnice aflate la dispoziția sa. Observațiile, experiența practică, bunul simț, nu mai pot da răspuns la aceste probleme, care se cer abordate și rezolvate prin cercetări tehjiico-psiholog'ice de înaltă calificare. Au devenit necesare cercetări complexe de laborator pentru a se dezvălui legile care guvernează procesele psihice ale unui operator la sisteme automate. Cunoașterea acestor legi, respectarea cerințelor pe care le impun, ne permit să evităm eventuale greșeli, mai ales că în industria modernă orice greșeală poate costa extrem de scump ; dacă la o ma- șină-unealtă manevra greșită a muncitorului poate determina rebutarea piesei, greșeala dispecerului de la un aeroport modern se poate solda cu o catastrofă. Din acest considerent a apărut și o nouă ramură a psihologiei — psihologia inginerească, care studiază „raportul om-mașină“ sau, cu alte cuvinte, problema omului considerat ca verigă decisivă, conducătoare, a sistemelor automate de comandă. Psihologia inginerească este o știință de graniță, cu caracter interdisciplinar, sensul că parte, de fiziologia iar pe de de cibernetică, de matematică etc.La început, cum era și firesc, această nouă disciplină a studiat probleme menite să asigure condiții optime pentru activitatea operatorilor, cum ar fi găsirea formelor celor mai adecvate pentru scalele aparatelor, indicatoarelor și semnalizatoarelor, pentru dispunerea lor cît mai potrivită în spațiu etc. în prezent însă, specialiștii își îndreaptă tot mai mult a- tentia asupra aspectelor creatoare ale muncii, pentru ca, dezvăluind cît mai profund posibilitățile psihice ale omului, să întărească rolul lui în contact cu tehnica modernă.în general, orice sistem de automatizare este constituit, în principiu, din două subsisteme : tehnic și uman, mașina și omul. Cînd, într-un astfel de sistem, un nou dispozitiv tehnic vine să înlocuiască munca omului, el apare ca un subsistem nou, dar la un nivel superior. Raportul om- mașină prezintă și un alt aspect: încre- dințîndu-i calculatorului electronic, de pildă, o multitudine de operațiuni, omul nu numai că își descarcă creierul, ci și-l și reînarmează, dobîndind multe posibilități noi de a-și manifesta facultățile și forțele creatoare. Automatizarea, deci, chiar și cea mai dezvoltată, nu-1 elimină pe om, ci îi transformă anumite funcții exercitate în procesul de producție. Omului- operator i se pretinde însă o mare siguranță în acțiune, deci solicitări sporite. Ele se exprimă într-o colectare activă de informații, vigilență ascuțită, tensiune emoțională și operațională, cu efectele lor pozitive și negative. Dezvoltarea automatizării conduce la o extraordinară complicare a muncii, la intelectualizarea el.

în ea este strîns legată, pe de o fiziologie și, în primul rînd, de activității nervoase superioare, altă parte de științele tehnice,

Automatizarea reprezintă însă doar una dintre manifestările revoluției teh- tehnică a . . dezvoltarea și telecomunicațiilor, oamenilor în mari aglo-nico-științifice. Saturarea multor domenii ale vieții, transporturilor concentrarea merări, creșterea accentuată a gradului de specializare și sporirea enormă a volumului de cunoștințe oferite de știință duc la asaltarea creierului uman de un torent tot mai masiv de informații, fenomen nu lipsit de influență asupra psihicului, Tehnica modernă, ritmul extraordinar al progresului ei „biciuiesc" dezvoltarea psihicului uman. Se ridică însă întrebarea dacă aceasta va avea drept rezultat înflorirea facultăților omului sau dacă nu cuprinde o amenințare ascunsă la adresa lui. Răspunsul depinde de adoptarea unei atitudini active față de această situație, de metodele de pregătire a omului pentru viață, de. formareaRitmul accelerat al progresului științific și tehnic a făcut să apară un fenomen nou : cunoștințele și deprinderile profesionale au o valabilitate tot mai limitată în timp. Dacă la începutul secolului nostru, acestea, o dată însușite, puteau să-1 servească pe muncitor vreme ~ îndelungată, o viață întreagă chiar, fără modificări radicale, astăzi lucrurile se prezintă cu totul altfel. „Uzura morală" a cunoștințelor începe îndată după terminarea studiilor și progresează intr-o cadență tot mai rapidă, cu fiecare an. Evantaiul profesiilor se schimbă și el : unele dispar, altele iau--ființă. Dar reinstruirea masivă și permanentă a oamenilor devine tot mai greu realizabilă, din punct de vedere economic și organizatoric. Unica ieșire pare să ne-o ofere un alt tip de formare profesională, de natură să asigure, la toate nivelurile de învăț,ățpînț,,..o asimilare fie cunoștințe și 'aptitudini îcrfț’.e.^ă permită nu numai aplicarea lor, dar și formarea capacității ținerilor de a-și însuși singuri noile realizări, de a continua în mod individual procesul de învățămînt și autoinstruire, pentru a ține pasul cu progresul tot mai rapid al științei și tehnicii. Soluționarea practică a acestei probleme presupune renunțarea la numeroase dogme pedagogice, pentru a se obține schimbarea caracterului însuși al activității mintale a elevilor, a viitorilor profesioniști.

sa.

pun de o structură socială specifică, susceptibilă de a fi explorată, definită și măsurată.Studiul sociometric al grupurilor (colectivelor) permite o reorganizare a lor, așa îneît se poate determina o creștere a coeziunii și productivității lor.O ilustrare a posibilităților sociometriei mi-au oferit, de pildă, cercetările pe care le-am efectuat într-o mare spălătorie cu aburi. Personalul întreprinderii era bine instruit, se pricepea în munca pe care trebuia s-o îndeplinească, dar între membrii colectivului se instalaseră relații de animozitate, care atinseseră un nivel alarmant, făcînd ca productivitatea muncii să scadă treptat, ajungînd extrem de cobo- rîtă. Procesele tehnologice se desfășurau tot mai defectuos, cu întreruperi ale lucrului, timp pierdut, avarieri ale mașinilor. Reorganizarea echipelor de lucru pe baza dorințelor exprimate de personalul în cauză, în locul desemnării autoritare a partenerilor de către șefii de atelier, a făcut să apara mai multă armonie între muncitoare, să crească randamentul.Aplicațiile practice ale sociometriei au dus și la altă descoperire interesantă : muncitorii cei mai expuși la accidente la locul de muncă sînt tocmai cei izolați, respinși, sau mai puțin acceptați de către tovarășii lor, adică cei cu „statutul sociometric" redus. Gradul de „predispoziție" la accidentare este invers proporțional cu numărul preferințelor pe care le întrunește individul respectiv. Pînă la apariția sociometriei, „predispoziția la accidentare" era considerată ca semn al inadap-
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Este cunoscut că în societatea economic dezvoltată, la gradul extrem de ridicat de complexitate a producției contemporane, în goana după indici cît mai înalț! de productivitate se fac investiții uriașe pentru modernizarea continuă a utilajelor și mașinilor, se cheltuiesc imense fonduri de cercetare pentru a spori randamentul și performantele mașinilor. Pe

strînsă legătură cu activitatea concretă a omului. S-a ajuns astfel la concluzia că aptitudinile nu au un caracter înnăscut și nemodificabil, că factorul ereditar este modelat de condițiile de mediu social și cultural. Se consideră chiar că „procesul de dezvoltare economică și socială este un proces de creare a noi aptitudini", după cum a arătat sociologul A. Hasley.Există totuși și o anumită constanță a aptitudinilor. Cercetările au arătat că, începînd de la vîrsta de 13—14 ani, unele dintre acestea (de ex. coeficientul de inteligență) rămîn destul de constante pentru ca, pe baza lor, printr-un psihodiagnostic, să se poată face un pronostic profesional valabil. Se consideră că probabilitatea unui pronostic exact, prin orientare profesională științifică, este de 80 la sută.După cel de-al doilea război mondial, metodele de investigare au cunoscut o importantă dezvoltare, punîndu-se un accent tot mai puternic pe conceptul de personalitate și pe coordonatele sociale. Ele sînt astfel superioare vechii psihotehnici, care fragmenta personalitatea umană într-un mozaic de aptitudini, neglijînd funcția de sinteză a personalității și facultatea omului de a compensa aptitudini deficitare. Astăzi, în investigarea psihologică a aptitudinilor profesionale, accentul se deplasează spre sfera baza «ele, scop, nare de interese, litate, metode de măsurare a atitudinilor. în ultimul timp, toate aceste procedee tind să dea o mai justă imagine a personalității și posibilităților de realizare ale individului. Se utilizează în examenele psihologice și metoda nouă, perfecționată, a „interviului", care face posibile notațiile în cadrul unei scale. Se ține seama, totodată, de comportamentul persoanei respective în cursul aplicării testelor, se studiază biografia sa și produsele muncii sale. Se întrebuințează pentru investigarea personalității și așa-numitele teste proiective, în care comportamentul individului apare ca rezultat al interacțiunii între structura personalității și mediul în care își desfășoară activitatea.O dată cu evoluția tehnologiei industriale crește și greutatea specifică a locurilor de muncă în care activitatea se exprimă prin supraveghere, programare și control. în aceste activități, factorului personalitate îi revine un rol deosebit, diferitele aptitudini profesionale fiind de mai mică însemnătate. Cerințele industriei moderne fac ca în sfera cercetărilor de psihologie a muncii să capete o pondere mai mare problemele de selecție a cadrelor, de investigare a aptitudinilor speciale de organizare și conducere. S-a observat că, foarte adesea, aptitudinile profesionale nu sînt însoțite de aptitudini organizatorice, fiind necesare probe psihologice speciale pentru depistarea lor. în această categorie intră „testul situațiilor", chestionare privind activitatea în grup. „Dinamica grupurilor" este o metodă științifică care, în ultima vreme, cunoaște o importantă extindere.Cercetarea psihologică cuprinde astăzi lot registrul aptitudinilor, de la acelea privitoare la profesiunile manuale, pînă la acelea privind talentul muzical, artistic sau literar, capacitatea de organizare și conducere a cadrelor sau munca de cercetare științifică. Scopul cercetării este de a obține o cît mai bună adaptare a omului la munca sa, în vederea sporirii performanțelor și a obținerii satisfacției în muncă, esențială pentru echilibrul psihic și moral al omului în societatea modernă.

afectivă, care formează personalității. Se cercetează intere- motivațiile, atitudinile. In acest au fost elaborate diferite chestio- „inventare" de persona-

Desigur, cunoștințele noastre actuale despre psihicul uman sînt încă foarte reduse și de multe ori recurgem la presupuneri și prezumții. Dar ceea ce știm pînă acum ne permite să afirmăm că un număr considerabil de indivizi vor găsi satisfacție, ba chiar plăcere, în operațiile legate de manipularea mașinilor electronice, mai ales dacă aceasta corespunde înclinațiilor lor personale. Pînă și deservirea unor „monștri mecanici", ca buldozere, maca- rale-turn etc. utilizați pe șantierele moderne, a căror forță este impresionantă, produce multor muncitori o senzație de satisfacție. Un fenomen asemănător, cred eu, trebuie să se fi petrecut și în evul mediu, la construcția înaltelor catedrale gotice, care stîrnesc și azi admirația, nu numai prin frumusețea lor, ci și prin îndrăzneala constructorilor. Putem presupune, pe bună dreptate, că aflarea conștientă a plăcerii în muncă poate să determine ca anumite capacități rămase neobservate și inactive să iasă la suprafață.Noi nu cunoaștem încă întreaga bogăție a psihicului, toate aptitudinile omului. Dar dezvoltarea tehnicii impune larga desfășurare a cercetărilor și în acest domeniu, pentru a se descoperi capacitățile umane, necunoscute și nefolosite încă ! Un lucru este cert, că asigurind omului domeniul de muncă cel mai potrivit psihicului său, de natură să-i furnizeze cele mai mari satisfacții, se poate obține, în final, o creștere calitativă a rezultatelor muncii, tradusă prin sporuri de bunuri pentru societate.
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Astăzi, aproape orice muncă în sensul activității de producție, se efectuează in grup, în colective. Oricît ar crește grauul de automatizare, imaginea uzinelor pustii sau a muncitorului solitar, unic, rămîne de domeniul ficțiunii. Are alcătuirea acestor grupuri vreo influență asupra procesului muncii ? Analiza relațiilor ce se formează, măsura în care acestea favorizează sau împiedică manifestarea aptitudinilor omului, dezvăluirea cauzelor mai adînci ale acestor fenomene constituie obiectul sociometriei, disciplină care a început să se contureze în cadrul larg al psihologiei muncii. Metodele sociometrice au fost acceptate întîi în Marea Britanie, apoi în Franța, mai tîrziu în Germania. în ultimul deceniu, ele au trezit interes și în țările socialiste. Cu ajutorul lor pot fi prinse, ca într-o fotografie, relațiile din- tr-un „microgrup" care participă la același proces de muncă și determinate relațiile afective, sentimentale, stările de simpatie sau antipatie dintre membrii săi, fapte care influențează în mod incontestabil procesul muncii. Dinamica a- cestor relații poate fi dezvăluită prin observație, convorbiid șl chiar printr-un fel de „teatru spontan" (psihodrama sau sociodrama), în care membrii grupului „interpretează" rolurile lor din grup. Pot ieși astfel la iveală structurile psihice fundamentale care determină coeziunea și cooperarea între membrii grupului, contribuind la productivitatea activității acestora.Sociometria demonstrează că, în întreprinderile industriale, productivitatea muncii este influențată nn numai de factori mecanici și tehnici, ci și de relațiile dintre persoanele din colectiv. Ea este în măsură să definească „statutul sociometric" al individului în grup, în funcție de gradul de acceptare și de respingere a lui de către ceilalți membri ai grupului. Transpuse pe o diagramă, aceste date formează o „sociogramă".în raționamentele ei, sociometria pornește de la unele ipoteze :Grupurile, mai mari sau mai mici, dis-
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domeniul psihologiei muncii, devenit obiect de cercetări abia către sfîrșitul secolului primele lucrări fiind consa-
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Noile condiții de lucru supun psihicul omului unor solicitări deosebite

tării personale ; ea este însă — evident, cînd nu este vorba de o calificare insuficientă, de o slabă cunoaștere a mijloacelor, condițiilor și locului de muncă — o consecință directă a integrării insuficiente a individului în grup. Reorganizarea echipelor de lucru pe baza preferințelor mutuale, exprimate chiar de muncitori, duce, in mod surprinzător, la reducerea numărului de accidente în mediul industrial. Prin transferarea indivizilor „respinși" în grupul dispus să-i accepte se obține o mai mare coeziune a acestuia. Sociome- tria măsoară gradul de acceptare interioară înainte și după transferare, preci- zînd indicele de acceptare de către grup pentru fiecare individ în parte.Cercetările efectuate în oțelăriile din S.U.A. au stabilit că locul de muncă cel mai primejdios este „banda de oțel fierbinte" la care se toarnă oțelul topit. Dar și aici acționează legile sociometrice ; muncitorii izclați, respinși de ceilalți, sînt mai susceptibili de accidente repetate. Preocuparea reciprocă pentru securitatea celuilalt, colaborarea între muncitori s-au dovedit a fi factori dintre cei mai importanți pentru prevenirea accidentelor.Constatări de același gen s-au făcut și în domeniul militar, unde nivelul moral al grupului constituie factorul cel mai de seamă al coeziunii și al eficacității.Sociometria reprezintă deci un instrument nu numai de cunoaștere, ci și de perfectare activă a relațiilor dintre oameni și, implicit, de îmbunătățire a randamentului în muncă, impunîndu-se cu necesitate o aprofundare a cercetărilor în această direcție, ca o condiție a creșterii nivelului de adaptare dintre om și muncă.Primită la început ca o îndeletnicire minoră, ca un divertisment sau o curiozitate a unor excentrici, sociometria și-a manifestat eficacitatea prin procente de creștere a productivității muncii, argument concret, material și palpabil. Sînt procente care se pot traduce prin sporuri substanțiale de bunuri materiale furnizate societății în completarea introducerii mașinilor și utilajelor de înalt randament tehnic.

bună dreptate, cercetătorii au remarcat că mijloace considerabil mai reduse sînt alocate studierii roiului factorului uman în procesul de producție ; or, și acest domeniu poate, printr-o mai bună cunoaștere, să furnizeze noi pîrghii de creștere cantitativă și calitativă a producției. Elemente de ordin psihologic, corect interpretate, pot acționa în sporirea coeficienților de productivitate, cu însemnate beneficii materiale. încă în anii din preajma primului război mondial, cercetarea aptitudinilor a intrat în sfera psihologiei științifice. Era ceea ce s-a numit, pe atunci, psihotehnica. Prin examene sau probe psihologice — teste — ea urmărea să detecteze aptitudinile și particularitățile fiecărei persoane cercetate, în vederea încadrării ei profesionale. Desigur, orice cercetări de psihologie a muncii nu pot face abstracție de caracteristicile acesteia ca fenomen social circumscris de coordonatele societății respective, ale relațiilor ei sociale, ale raporturilor de producție și de proprietate. Ar fi, credem, superfluu să insistăm asupra deosebirilor adînci, radicale, care intervin în psihologia muncii, într-o societate bazată pe relații de producție capitalistă, unde munca este supusă regimului exploatării — și munca în societatea socialistă, unde există și acționează conștiința muncii pentru sine însuși și pentru întreaga societate, în folosul propriu și al întregului popor. Firește, asemenea deosebiri adînci își pun amprenta și asupra comportamentului în relațiile din grupele de muncă — dominate de spiritul concurenței și adversității în societatfea capitalistă și, dimpotrivă, caracterizate prin spiritul de întrajutorare în cea socialistă. De aceea, orice studiu cu caracter intr-adevăr de psihologie a muncii, delimitîndu-și cîmpul la sfera psihologiei individului, nu poate face abstracție de aceste realități obiective.în ultimii ani, noțiunea de aptitudine a căpătat un conținut nou, diferit de cel de la începuturile psihotehnicii. Treptat, a fost depășită opunerea metafizică între rolul eredității și cel al condițiilor de mediu, preconizîndu-se studiul psihicului în

Este cunoscut dictonul de largă circulație „Omul potrivit la locul potrivit". De multe ori însă, el este înțeles într-un sens îngust, neaprofundat și insuficient legat de problemele majore ale producției materiale. Or, a îndeplini preceptul în cauză, a asigura ca fiecare să muncească în acei sector de activitate care îi este cel mai potrivit, înseamnă a obține maximum de rezultate, adică un grad ridicat de eficiență. Pentru a determina însă „locul potrivit" nu este suficientă cunoașterea calificării sau specializării fiecăruia ; pe lingă aceste coordonate majore mai intervine un element : gradul de atracție al sectorului respectiv de activitate asupra individului — iar prin aceasta se intră nemijlocit în ’Munca a psihologice al XIX-lea, _ erate studiului oboselii. Totuși, cercetările în acest domeniu nu au cunoscut pînă astăzi decît o evoluție foarte lentă. Alt obiectiv al investigațiilor a fost plăcerea de a munci, cercetările ducînd la constatarea că plăcerea produsă de muncă poate avea surse diferite : bucuria pe care o dă însuși procesul muncii si bucuria de rezultatul ei. în acest sens, munca poate fi pe drept cuvînt privită ca o necesitate vitală a omului, necesitate care nu exclude cîtuși de puțin factorul satisfacție, bucurie. Desigur, este dificil, artificial chiar, a desprinde pe om din contextul relațiilor social-politice și economice ale procesului de producție, în funcție de tipul orînduirii. Dar, considerat ca individ, ca reprezentant al speței umane, omul își spune : „Această înfăptuire este a mea, eu am realizat-o !*', deci își exprimă satisfacția de a fi creat ceva. Nu trebuie însă neglijată nici plăcerea mișcărilor care pot însoți un asemenea proces, mlădierile corpului, jocul mîinilor și al degetelor. Munca produce insă și o bucurie de ordin social, manifestată prin plăcerea de a activa într-un grup, într-un colectiv și prin satisfacția dată de relațiile sociale ce izvorăsc din colaborare. Plăcerea muncii poate fi, desigur, legată și de retribuția ei.Aceste constatări sînt în concordanță cu cele care privesc aspectul contrar : monotonia muncii. Totuși, monotonia unei munci, așa cum apare la exterior, nu este totdeauna însoțită de sentimentul monotoniei, de monotonia psihică. Foarte mulți oameni găsesc chiar că e plăcut și odihnitor să execute mereu aceleași operații, aceleași activități, aceleași mișcări ale corpului și mîinilor. Este însă necesar ca pentru diferitele munci să fie selecționați muncitori cu predispozițiile corespunzătoare. în cercetările mele, efectuate asupra unor muncitori tineri, am putut constata că există și înclinații parțiale pentru anumite mișcări ale muncii individuale, care sînt însoțite de sentimente pozitive.Unele cercetări au subliniat că la om există un „instinct al muncii", care șe manifestă prin dorința lui de a munci, de a se concentra asupra acțiunii și creației. De aici se pot trage concluzii cu privire la rolul psihologiei muncii în actuala revoluție tehnico-științifică. Consider astfel lipsită de temei teama că mașinile electronice ar putea anihila plăcerea de a munci!

Importanța psihologiei muncii se bucură astăzi de o largă recunoaștere. în țările cele mai înaintate ale lumii se practică intens cercetarea psihologică pentru a se asigura o concordanță cît mai ridicată între capacitățile și înclinațiile individului și necesitățile locului de producție respectiv. Aceste cercetări își demonstrează eficiența economică, dar prezintă totuși o deficiență, s-ar putea spune esențială : șle au prin ele însele un caracter tardiv, constatînd predispoziții sau incompa abilități, dar nu acționînd preventiv. De ceea, tocmai spre a se evita neconcordanțeîe, spre a se diminua cazurile depistării de inadmisibilități, investigația psihologică trebuie să înceapă mult mai devreme, poate încă din școală.Ce profesie să-mi aleg ? Ce profesie să recomand copilului meu, elevului meu ? — sînt întrebări care frămîntă astăzi, mai mult ca oricind, pe tineri, pe părinți, pe educatorii lor. Alegerea viitoarei activități profesionale este condiționată, în f>rimul rînd, de educația primită, de tipul și nivelul ei. In societatea modernă, însă, educația depinde îndeosebi de doi factori : pe de o parte, „cerința socială de educație" — adică tendința care cuprinde tot mai mulți membri ai societății de a atinge un nivel de cultură înalt ; pe de alta, exigențele crescînde ale muncii cerută de societate, ce se reflectă în creșterea proporției de locuri care pretind un nivel educativ superior, in posibilitatea lucrătorului cu o calificare mai înaltă de a-și găsi, în pas cu progresul științei și tehnicii, un loc de munca mai favorabil. Bazele orientării profesionale trebuie puse deci încă în anii școlarității.O caracteristică a timpurilor noaslz-.u. este că experiența personală, trăită-!1 te, părinți și educatori, nu mai este dedlt' parțial utilizabilă de generația care își face intrarea în viața profesională. Transformările determinate de actuala revoluție tehnico-stiințifică sînt prea rapide și prea prolunde, pentru ca experiența vîrstnici- lor să-și mai păstreze Integral valoarea.Factorii care determină reușita în școală au astăzi o pondere mult mai mare decît în trecut, influențînd puternic și reușita în viață, întreaga activitate profesională ulterioară. In această direcție acționează, de pildă, mediul cultural din familie, exprimat prin nivelul de studii al părinților, profesia lor, atitudinea față de instrucțiunea științifică etc. Consider că acțiunea acestor factori de orientare profesională poate fi modificată printr-o acțiune educativă adecvată. Nu se poate contesta totuși că există diferențe individuale profunde in posibilitățile de educare a copiilor și, de altfel, nici un sistem social nu își propune deocamdată să aducă toți indivizii la același nivel de cultură.Orientarea profesională are în vedere ca, luînd in considerare aceste diferențe fundamentale, să-l călăuzească pe fiecare individ spre utilizarea maximă a posibilităților sale. Dar aceasta nu este singura preocupare a orientării profesionale științifice, cu atît mai mult cu cit pentru unul și același nivel de posibilități și ambiții se deschid astăzi căi multiple.în această privință, o problemă de prim ordin este cea a informației de care trebuie să dispună părinții și copiii pentru a putea face alegerea între diferitele căi pe care le oferă viața modernă. Trebuie să recunoaștem că informația asupra „consecințelor profesionale" inerente diverselor căi este încă întru totul nesatisfăcătoare. Nu se cunosc destul de clăi- necesitățile economiei, debușeele pe care le oferă societatea la sfîrșitul perioadei de școlarizare, deși tocmai acestor factori le revine o însemnătate deosebită în alegerea studiului.De asemenea, dacă copiii sînt puși prea devreme în fața necesității de a alege ilare diferite orientări școlare, această alegere nu va fi bine întemeiată, efectuîn- du-se mai degrabă sub presiunea tradițiilor familiale sau sociale, decît in funcție de posibilitățile și aptitudinile reale ale copilului. De unde — mai tîrziu — atîtea și atîtea cazuri de „inadaptabili" în profesia aleasă, de încercări de schimbare a profesiei.Noutatea și varietatea problemelor pe care le ridică orientarea școlară și profesională a făcut ca, în multe țări, să fie numiți consilieri speciali care lucrează independent de instituțiile de învățămînt. Acești consilieri — pregătiți în științele economice și psihologie se străuuiesc să furnizeze elevilor, profesorilor, educatorilor, informații obiective asupra diferitelor tipuri de studii, asupra perspectivelor pe care le-ar avea diferitele profesii. Aceste ___sînt legate, în primul rînd, de elevul însuși, în raport cir» nivelul cunoștințelor, cu posibilitățile intelectuale și interesele sale. în acest scop, consilierii recurg la teste cu ajutorul cărora se pot scoate la iveală capacitățile elevului, în mod cu totul independent de personalitatea examinatorului. Testele, oricît. de precise ar fi, oferă însă numai informații parțiale, urmînd să fie interpretate în raport cu informațiile aflate de la părinți, profesori, educatori. Consilierii îi ajută pe părinți să elimine concluzii subiective, iar pe elev să adopte o soluție responsabilă, cu o perspectivă fundamentată.
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Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către ambasadorul 

Republicii Populare Mongole 
la București

Cuvîntările rostite
In cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole a arătat:

„Sînt bucuros că îmi revine 
marea cinste de a reprezenta țara 
mea în Republica Socialistă Româ
nia frățească și îmi exprim satis
facția că relațiile de prietenie 
frățească și strînsă colaborare 
existente între Republica Populară 
Mongolă și Republica Socialistă 
România se dezvoltă și se lărgesc 
pe baza principiilor ferme ale 
marxism-leninismului, internațio
nalismului proletar, în folosul am
belor noastre popoare, în interesul 
consolidării unității și coeziunii 
țărilor comunității socialiste.

Țelurile și năzuințele comune ale 
popoarelor noastre — desăvîrșirea 
construcției socialismului în Repu
blica Populară Mongolă și Repu
blica Socialistă România — repre
zintă o garanție sigură pentru dez
voltarea continuă și înflorirea pri
eteniei și colaborării mongolo- 
române.

Poporul mongol se bucură din 
toată inima de succesele remarca
bile ale poporului frate român în 
dezvoltarea economiei și culturii 
țării și îi dorește pe viitor și mai 
mari succese în construirea socia
lismului, realizarea cu succes a 
directivelor celui de-al îX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân".

în continuare, ambasadorul Dam- 
dinnerenghiin Bataa a subliniat că 
poporul mongol, învingînd cu suc
ces înapoierea seculară a țării și 
săvîrșind uriașe transformări so- 
cial-economice și politice mun
cește cu entuziasm deosebit pentru 
realizarea hotărîrilor Congresului 
al XV-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, care a trasat 
sard’^A. mărețe pentru construirea 
socii bftului în Republica Popu
lară Mongolă. Vorbitorul a relevat 
apoi ajutorul acordat de Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste 
frățești.

în încheiere, ambasadorul Dam- 
dinnerenghiin Bataa a asigurat pe 
președintele Consiliului de Stat că 
va depune toate eforturile pentru 
a contribui la consolidarea pe mai 
departe a prieteniei frățești și co
laborării dintre Republica Popu
lară Mongolă și Republica Socia
listă România.

în răspunsul său. președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, a arătat i . .. .

„Poporul român urmăVește ‘cu 
multă satisfacție succesele remar
cabile obținute de către oamenii 
muncii din Republica Populară 
Mongolă în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XV-lea al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol.

Ne exprimăm convingerea că po
porul mongol va obține noi și im
portante realizări în construirea 
orînduirii socialiste, în dezvoltarea 
economiei și culturii naționale, în 
făurirea unei vieți fericite și pros
pere".

Mulțumind pentru aprecierile 
exprimate de ambasadorul Repu
blicii Populare Mongole la adresa 
realizărilor dobîndite de poporul 
român în opera de edificare a so
cialismului, președintele Consiliu
lui dă Stat a spus :

„în prezent oamenii muncii din 
România sînt angajați cu toate 
eforturile și energiile lor creatoare 
în lupta pentru traducerea în via
ță a programului elaborat de Con
gresul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului, pentru a 
ridica pe o treaptă mai înaltă în
tregul proces de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia situează, în mod consec
vent, în centrul politicii externe 
a țării relațiile de prietenie, a- 
lianță și colaborare frățească cu 
toate statele socialiste, de ca-e ne 
leagă comunitatea de orînduire, 
ideologia marxist-leninistă, țelul 
comun — construirea socialismu
lui și comunismului.

între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Mongolă, de-a lungul anilor, s-au 
statornicit relații de colaborare 
frățească în domeniile politic, eco
nomic, cultural și tehnico-științi- 
fic. Remarcăm cu satisfacție întă
rirea relațiilor de prietenie ro- 
mâno-mongole și sîntem convinși 
că există largi posibilități pentru 
continua lor dezvoltare în viitor".

Președintele Consiliului de Stat 
a urat ambasadorului Republicii 
Populare Mongole succes deplin 
în îndeplinirea înaltei sale mi
siuni și l-a asigurat., totodată, de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al 
său personal

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Reoubli- 
cii Populare Mongole, Damdinne- 
renghiin Bataa

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

Ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole a fost însoțit de 
membri ai ambasadei

CONVORBIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
La 22 octombrie au început la 

București convorbirile între tova
rășul Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
și Damdîn Gombojav, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri a! 
Republicii Populare Mongole.

Au fost discutate probleme de 
interes reciproc privind colabora
rea economică și tehnică dintre 
cele două țări. (Agerpres)

CU GINDUL • • o

LA XOCHIMILCO

probe care a progra-
toată aici ro

CORESPONDENȚA DIN MEXICO DE LA TRIMISUL 
NOSTRU, VALENTIN PAUNESCU

disputa, rănit. Ma- decepție, ului- prin conținu-

Sfîrșitul fiestei de pe „Estadio ’68“ îți dă o falsă senzație de dispersare a olimpiadei pe întreaga suprafață a acestui imens oraș. Falsă, pentru că de la începuturile ei, olimpiada a avut „puncte de sprijin" în toate zonele o- rașului : la Pista Hielo (luptătorii de libere), la Magdalena Mixhuca (scrimerii), la Arena Mexico (boxerii ; s-au disputat pînă acum 260 de întîlniri), la Xochimilco (canotajul academic), la... Dar cum cota cea mai ridicată a fost marcată pe „Estadio ’68“, de aici impresia de destrămare, de aici sentimentul că toti olimpicii și-au luat „zi liberă", ca și cum s-ar pregăti pentru o nouă ofensivă.înotătorii, la Alber- ca Olimpica, fac eforturi... mondiale pentru a capta atenția publicului. Dar, lumea știe că „actorii" joacă luri duble și triple, că inflația de de natație cu fost încărcat mul jocurilor nu creează decît posibilitatea de a face din unii concurenți adevărați colecționeri de medalii de aur. Am tot respectul pentru talentul și măiestria unui Don ‘ rilander sau pen- ■’sa lui Mark ou pretendent ’re. dar ni- mai poate :ă meda- • ale u- oricare) ate cu oe cuce-

rltă la box, unde, in- trînd în lupta directă cu adversarul, obții victoria sau neantul a- nonimatului, încasînd lovituri pe care nu le poți uita ani de zile. Luni seara la Arena Mexico l-am văzut pe Vasile Antoniu primind în plină fată lovituri care ar fi desfigurat și pe unul dintre acești idoli păgîni cu care este populat muzeul de antropologie al Mexicului. Ultima, care a și pus capăt luptei, i-a deschis arcada pe o lungime de cel puțin 8 centimetri. Tot atît de adevărat este că cubanezul Enrique Re- gueferos, adversarul său, a lovit de trei ori după „stop". Arbitrul de ring n-a schițat nici un gest și întîlni- rea a continuat pînă la rănirea lui Antoniu. Incontestabil, Reguefe- ros era mai bun, iar Antoniu a făcut tot ceea ce a putut. Mai mult, l-am admirat pentru dorința lui de a continua deși era rea toare tul ei, a venit însă din partea lui Gîju, favorit al categoriei, care a părăsit, ringul după un valabil knok-aut tehnic, dictat de arbitru cu toată îndreptățirea. Gîju, de trei ori la podea, a boxat ca un începător, intrînd de trei ori în „contrele" unui adversar care nu știa nimic altceva decît că trebuie să a- tace cu orice preț. De altfel, aceasta este caracteristica esențială a turneului olimpic de

box : apariția în ring a unor boxeri care a- tacă tot timpul din primul si pînă în cel de-al nouălea minut.Noutatea este veche... poate de aceea a și fost uitată de către antrenorii și boxerii noștri. Mi-a părut rău pentru Gîju, pentru delicata (ca să nu spun altfel) situație în care a fost, dar condiția boxului este ■ dură și el o știe mai bine ca oricine altci-neva...începutul acesta de săptămînă nu ne-a fost prielnic. Dar toate speranțele noastre se îndreaptă, acum, spre „oglinzile albastre" de la Xochimilco (întrecerile eliminatorii sînt în curs de desfășurare la ora cînd a- par aceste rînduri). „Escadra de aur" poartă în pinzele ei invizibile atîtea dorințe, îneît te și miri că nu se scufundă sub greutatea lor. Duminica, de obicei, lacul de la Xochimilco se transformă înlr-un fel de loc de excursie pentru o parte dintre locuitorii capitalei Mexicului. Pe marginile lui stau țărani care vînd fructe, fiori, produse de artizanat. Ambarcațiunile pentru plimbări de agrement sînt asaltate de los mariachis, gata să-ți cînte cea mai frumoasă melodie mexicană.Duminica trecută, Xochimilco a fost plin de liniște. Liniștea dinaintea furtunii. Cine oare va ieși învingător din această furtună ?

Deschiderea Expoziției 
de artă plastică sovieticăSub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, marți s-a deschis, în sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, Expoziția de artă plastică sovietică, organizată în cadrul „Zilelor culturii sovietice".La vernisaj au luat parte Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A., Octav Live- zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.. numeroși oameni de cultură și artă.Erau prezenti A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucu

rești, membri ai ambasadei, alți șefi de misiuni și membri ai corpului diplomatic acreditați la București.Expoziția prezintă aspecte reprezentative ale creației plastice sovietice, materializate în aproape 90 de lucrări de pictură și grafică.La festivitate au luat cuvîntul V. Drăguț, directorul Direcției muzee și monumente din cadrul C.S.C.A., I. Nehoroșev, redactor-șef al revistei „Tvorcestvo", și V. Bogdanas, sculptor, prorector al Institutului de arte plastice din Vilnius. (Agerpres)
Ședința Consiliului General ARLUS consacrată 
marcării in țara noastră a celei de-a 51-a 

aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.C.R. 
in R.D. GermanăLa invitația C.C. al P.S.U.G., marți la amiază a plecat Ia Berlin, pentru schimb de experiență, o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Petre Dănică, prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R.La plecare, la aeroportul Băneasa. delegația a fost condusă de tovarășul Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Ewald Moldt, ambasadorul R.D. Germane la București. (Agerpres)

PLECAREA PREȘEDINTELUI PARTIDULUI 
REVOLUȚIONAR DOMINICAN, IOAN BOSCHMarți dimineața a părăsit Capitala Juan Bosch, președintele Partidului Revoluționar Dominican, care, la invitația Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, a făcut o vizită in Republica Socialistă România.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., Costică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., de reprezentanți ai unor instituții centrale.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)în prezent, în Capitală și în alte centre din țară se desfășoară Zilele culturii sovietice, în cadrul cărora Orchestra de cameră din Kiev întreprinde un turneu ; la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România s-a deschis o expoziție de artă plastică sovietică; va avea loc Festivalul filmului sovietic.Se va organiza, de asemenea, de- - cada cărții sovietice cu care prilej cititorii vor lua cunoștință de noi traduceri în limba română ale unor o- pere din literatura clasică rusă și ale scriitorilor sovietici contemporani.Zilele culturii sovietice se bucură de prezenta în țara noastră a unor delegații culturale din U.R.S.S. formate din scriitori, compozitori, artiști plastici, maeștri ai scenei.în preajma zilei de 7 Noiembrie, la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală va fi deschisă expoziția „Realizările U.R.S.S. in cuceririle Cosmosului". Tot în această perioadă va fi marcată aniversarea semicentenarului Comsomolului leninist prin conferințe, manifestări cultural-artis-

tice și expoziții, organizate de C.C. al U.T.C. în calobarare cu A.R.L.U.S.Manifestările consacrate celei de-a 51-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie vor fi încununate de adunarea festivă organizată în Capitală de Comitetul municipal București al P.C.R., Uniunea Generală a Sindicatelor. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. C.C. al U.T.C. și Consiliul General A.R.L.U.S.La invitația Consiliului General A.R.L.U.S., o delegație a Asociației de prietenie sovieto-romăne va lua parte la manifestările ce se vor organiza în țara noastră cu prilejul zilei de 7 Noiembrie. De asemenea, o delegație a A.R.L.U.S. va participa la festivitățile ce se vor organiza cu același prilej în Uniunea Sovietică.în cadrul ședinței au luat cuvîntul tovarășii Ilie Murgulescu, Gheor- ghe Hossu, Ion Moraru, Gheorghe Stan. Ilie Trandafirescu și alți membri ai Consiliului General A.R.L.U.S.Consiliul General A.R.L.U.S. a a- doptat in unanimitate planul manifestărilor prilejuite de aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

DECEPȚIE OFERITĂ 
DE AMBASADORUL 
IRANULUI LA BUCUREȘTIAmbasadorul Iranului la București S. H. V. Sanandaji, cu soția, a oferit marți seara o recepție cu prilejul vizitei în țara noastră a doamnei Fari- deh Diba, vicepreședintă a Organizației femeilor din Iran, mama maiestății sale imperiale Farah.Au participat Constanța Crăciun, vicepreședintă a Consiliului de Stat, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, Dana ■ Mă- nescu, soția ministrului afacerilor externe, Aurel Moga, ministrul sănătății, Anton Moisescu, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice și alti membri ai corpului diplomatic.

★în cursul zilelor de luni și marți doamna Farideh Diba și persoanele care o însoțesc au vizitat unități de asistență medicală și socială din Capitală. (Agerpres)

COMUNICAT
Cu priviră la cea de-a XXIX-a ședință a Comisiei 
permanente a Consiliului de Ajutor Economic 

Reciproc pentru industria carboniferă

Schimburile de mărfuri 
româno-mongole pe 1969lemnului, diverse produse chimice și din mase plastice, bunuri de larg consum și alte mărfuri.La rîndul ei. Republica Populară Mongolă va livra : piei crude și prelucrate. blănuri, lină, articole din piele și alte mărfuri.Din partea română, protocolul a fost semnat de V. Steriopol. adjunct al ministrului iar din partea mongolă de B. Der- dey, adjunct al ministruluLcomerțu- mobilă și alte-produse ale industriei lui exterior.. - (Ăgerpresl

în urma tratativelor purtate într-o atmosferă prietenească, la 21 octombrie a fost semnat la București Protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1959 între Republica Socialistă România și ca Populară Mongolă.Potrivit protocolului, schimburilor de mărfuri pe continuă să crească.Conform documentului semnat, Republica Socialistă Romania va livra :
TRAGEREA

Republi-volumul anul 19C,9 comertului exterior,
'■f

EXCEPȚIONALA LOTO
DIN 22 OCTOMBRIE 1968

Extragerea 1: 76 80 4 12 1 82 66 
72 70 7 31 77; Extragerea a II-a :
43 34 79 13 65 39 25 31 70 90 11 46 ; 
Extragerea a III-a : 38 53 40 69 23
29 36 83 7 19 46 8 ; Extragerea a 
IV-a : 72 34 12 86 5 74 44 20 32 70
64 83 ; Extragerea a V-a : 23 26 47 
2 68 42 67 16 69 51 32 29 ; Extrage
rea a Vl-a : 40 64 76 54 2 39 31 47

30 14 85 68 ; Extragerea a VII-a :
5 11 12 71 81 25 79 10 90 72 37 23 ; 
Extragerea a VIII-a: 84 28 21 57 
40 18 73 66 59 29 27 11 ; Extragerea 
a IX-a : 89 7 24 71 33 77 79 1 29 22 
81 31 ; Extragerea a X-a : 74 72 13 
59 60 30 20 29 8 19 63 12.

Fond de premii: 2 507 279 Iei.

Cronica zilei
Marți dimineață au început în Capitală lucrările celei de-a Il-a Conferințe naționale de radiobiologie.Participă academicieni, profesori, cadre de specialitate, precum și oaspeți sosiți din Belgia. R. F. a Germaniei. Iugoslavia, Franța, Polonia și Ungaria.

★filarmonică din Buda- în turneu în țara noas-

între 16 și 21 octombrie a avut loc la București cea de-a XXIX-a' ședință a Comisiei permanente a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pentru industria carboniferă.La ședința comisiei au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. : Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România. Republicii Populare Ungare, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Ca observatori, la ședința comisiei a participat reprezentantul Republicii Cuba, iar ca invitat a luat parte reprezentantul Secretariatului Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa. *Marți, 22 octombrie, au început la București lucrările ședinței a 27-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze.în cadrul ședinței vor fi examinate probleme referitoare la dezvol-
★La Varșovia a avut loc ședința jubiliară a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi, organizată cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate.în ședință au fost abordate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării țărilor membre C.A.E.R. în domeniul ramurilor de transport.Au participat delegațiile Republicii Popuiare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone. Republicii Socialiste România, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice So-

La ședință, delegațiile țărilor au făcut schimb de informații cu privire la mersul lucrărilor privind coordonarea planurilor de dezvoltare a țărilor membre ale C.A.E.R. în perioada 1971—1975 în ceea ce privește domeniul industriei carbonifere.Comisia a examinat stadiul colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul cercetărilor științifice și tehnice, precum și într-o serie de probleme economice și tehnice ale industriei carbonifere.Comisia a aprobat planul său de lucru pe anul 1969.Ședința comisiei s-a desfășurat în spirit de înțelegere reciprocă, într-o atmosferă de lucru prietenească,
★tarea de perspectivă a acestor ramuri și planul de lucru al comisiei pe anul viitor.La lucrări participă delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R., precum și observatori din alte țări socialiste.
★cialiste. în calitate de observatori au luat parte reprezentanți ai Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, precum și ai Secretariatului Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, Biroului parcului comun ai vagoanelor de marfă, Comitetului organizației de colaborare al administrațiilor de cale ferată din țările socialiste, Eiroului de coordonare a navlosirii navelor.Delegația Republicii Socialiste România a fost condusă de tovarășul Florian Dănălache. ministrul căilor ferate.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă.(Agerpres)Societatea pesta, aflată tră, a prezentat marți seara, in sala Ateneului Român, un concert ex-

★Marți după-amiază a plecat spre patrie delegația Crucii Roșii a Republicii Democrate Germane, condusă de dr. Wolfgang Weitbrecht, vicepreședinte al acestei organizații, care, la invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie a Republicii Socialiste România, a făcut o vizită în țara noastră.
★Cu prilejul prezenței în țara noastră a formației artistice „Salutul Cuban", însărcinatul cu afaceri ad- interim al Republicii Cuba la București, Rodolfo Sarracino, a oferit marți un cocteil în saloanele ambasadei. (Agerpres)

Semnarea unui protocol; 4 
româno - cehoslovac

Marți dimineață a fost semnat la București un protocol între Ministerul Minelor din Republica Socialistă România și Ministerul Industriei Miniere din Republica Socialistă Cehoslovacă, privind fabricarea în țara noastră a stîlpilor hidraulici tip SHZ, pe bază de cooperare și a- sistență tehnică.Protocolul va servi drept bază tehnică pentru încheierea contractelor comerciale respective pe o perioadă de trei ani. După cum se mențio

nează în cuprinsul protocolului, cele două părți își exprimă dorința de a extinde cooperarea și în domeniul altor utilaje miniere.Din partea română, protocolul a fost semnat de Bujor Almășan, ministrul minelor, iar din partea cehoslovacă de Frantisek Pene, ministrul industriei miniere.A fost de față Karel Kurka,- ambasadorul R. S. Cehoslovace la București. (Agerpres)
TELESPECTATOROLIMPIADA '68 rLA OLIMPIADĂ

de Dan DEȘLIU
CAIAC-CANOE: Echipajele noastre
în 4 finale și 3 semifinale

a cîștigat seria a m), obtinînd cali-
și primii 2-a — vor parti-

i a ni), fi-
român Ivan Pațai- primul loc cu un patru secunde asu- doilea, suedezul cana-

„En garde!“

Pe o vreme destul de răcoroasă, pe apele canalului Quemanco, din mica localitate lacustră Xochimilco, s-au desfășurat ieri dimineața întrecerile eliminatorii ale probelor de caiac-canoe.în prima serie la canoe 1 (1 000 m), tînărvl sportiv chin a ocupat avans de peste pra celui de-al Emanuelsson. Pe locul trei dianul Hook. Aceștia, împreună cu Lewe (R.F.G.), Tatai (Ungaria) Cvrtecka (Cehoslovacia) clasați în seria a cipa în finală.Viorica Dumitru 2-a la caiac 1 (500 ficarea în finală împreună cu Breuer (R.F.G.), Jaapies (Olanda), Pinaeva (U.R.S.S.), Pfeffer (Ungaria). Vavro- va (Cehoslovacia).Echipajul nostru Pataichin-Cova-

iiov a ocupat primul loc în seria 2-a a probei de canoe 2 (1 000 i calificîndu-se, de asemenea, în nală, împreună cu echipajele Ungariei, R. D. Germane, U.R.S.S.. Suediei și R.F. a Germaniei.în proba feminină de caiac 2 (500 ni), lupta pentru primul loc s-a dat între echipajele R.F. a Germaniei, României (Valentina Serghei, Viorica Dumitru) și U.R.S.S., care au sosit aproape pe aceeași linie. Cele trei echipaje vor participa la finală alături de Ungaria. R.D. Germană, O- landa.In celelalte trei probe, unde a existat un număr mai mare de concurenți, primii trei clasați în fiecare serie s-au calificat pentru semifinale, între aceștia .se află și sportivii noștri : Vernescu — Sciotnic la caiac 2 (1 000 m), Andrei Conțolenco la caiac 1 (1 000 m) și M. Turcaș — A. Calenic — D. Ivanov — H. Ivanov la caiac 4 (1 000 m).

Pentru finala probei individuale de spadă s-au calificat direct următorii patru scrimeri : Gianluigi Saccaro (Italia). Gyozo Kulcsar (Ungaria), Victor Monzolevski (U.R.S.S.) și Grigori Kris (U.R.S.S.). Ceilalți doi fi- naliști vor fi desemnați în urma încheierii recalificărilor.Sportivul român Ștefan Haukler a tiecut de primele două tururi eliminatorii, dar a fost învins în eliminările directe de sovieticul Kris. în primul tur al recalificărilor, Haukler a fost eliminat cu 5—2, 5—2 de englezul Halsted.

Surprize la piscina olimpică• Recordmanul mondial al masculine de 100 m fluture. Spitz, nu a reușit nici de data a- ceasta șă cucerească o medalie de aur, deși înaintea startului era considerat drept principalul favorit. Un alt înotător american, Douglas Russell, a terminat pe primul loc, cu toate că pînă la 75 m Spitz se afla în frunte.• Echipa S.U.A. (Nelson, Rerych, Spitz. Schollander) a dominat, potrivit așteptărilor, finala cursei de ștafetă 4x200 m liber (masculin). După primul schimb în frunte se afla e- chipa R. D. Germane, dar la 350 m americanul Steve Rerych a preluat conducerea, avantajul echipei sale fiind mărit în conținuare. „La Tokio nu eram decît un puști de 18 ani, aici sînt un bătrîn de 22 de ani — a declarat Schollander după cursă. Dar această medalie de aur îmi dovedește că sînt încă în viată".• Mica australiană Lynne McCIe-

probei Mark ments, o stenodactilografă în vîrstă de 17 ani, a fost vedeta serii olimpice de natație găzduită de piscina Alberco. Ea a triumfat în finala probei de 100 m fluture, împiedicând în acest fel un succes total al înotătorilor americani, care au dominat celelalte probe. Lupta a fost foarte strînsă încă de la start, dar după 50 m australianca a trecut în frunte, terminînd cu un mic avans față de americancele Daniele și Shields.leri s-au disputat. 6 serii eliminatorii în proba de 100 m spate feminin. Pentru semifinale s-au calificat 16 înotătoare (in ordinea timpilor înregistrați). Dintre ele cel mai bun timp l-a înregistrat canadiana Elaine Tanner : V07”6/10.înotătoarea noastră Anca Andrei a luat startul în seria a 4-a (cîștigată în l’10”5/10 de americana Ken- dis Moore), unde s-a clasat pe locul trei cu 1T1”8/1O. timp insuficient pentru calificare.

în finala probei de sabie pe echipe s-au întîlnit formațiile U.R.S.S. și Italiei. La capătul unei dispute dramatice, victoria și medalia de aur au revenit scrimerilor sovietici. După ce echipa U.R.S.S. a condus cu 7—5, iar italienii Calarese și Salvadori au e- galat scorul, în ultimele două asalturi Vinokurov l-a întrecut pe Chicca și Nazlimov a dispus de Maffei, stabilind rezultatul final la 9—7 in favoarea sportivilor sovietici. Medalia de bronz a fost cîștigată de echipa Ungariei, învingătoare cu 9—5 în fata echipei Franței.

Mexicul nu se dezminte! După re- 
zultatele-bombă din competiția atle
tică, unde am consemnat victorii și 
eșecuri greu de prevăzut, iată că și celelalte discipline prilejuiesc excla
mații de uimire. Cine s-ar fi așteptat, 
de pildă, ca fotogenicul Mark Spitz, 
unul dintre cei mai rapizi înotători 
ai tuturor timpurilor, să cedeze lui 
Russel medalia de aur în prima edi
ție olimpică a probei de 100 m del
fin ? Văzîndu-l cum evolua în semi
finală, majoritatea telespectatorilor, 
ca și specialiștii, erau convinși că 
titlul suprem nu-i poate scăpa. Dar și Spitz, ca si Ada Kok, ca și alți 
mari favoriți, a trebuit să se încline în fața unor concurenți mai bine 
pregătiți — sau, poate, mai puțin 
sensibili la dificultățile de aclima- 

■ tizare...
Ecranul in miniatură ne-a redat 

de asemenea dramaticul deznodământ 
al cursei cicliste de urmărire pe 
echipe, în care formația vest-ger- 
mană a pierdut nu numai titlul de 
campioană — pe care, practic, îl 
ciștigase — ci chiar onorurile podiu
mului de premiere, datorită unui 
gest necugetat (împingerea coechi
pierului) în clipa în care soarta dis
putei era, evident, pecetluită. Tot o

infracțiune — mai gravă, ce-l drept 
— a decis victoria în meciul de polo 
dintre Ungaria și U.R.S.S., două 
candidate la supremație. Dacă duelurile subacvatice scapă adesea chiar și arbitrilor competenți, directa de 
stingă recepționată de Sipos, în plină 
figură, a fost perfect vizibilă și pentru noi, incit sancțiunea drastică 
(lovitură de la 4 m) ni s-a părut un 
lucru de la sine înțeles. Golul hotă- 
rîtor, înscris în aceste condiții, va 
cîntări probabil foarte greu în balan
ța clasamentului final.

Printre momentele de maximă ten
siune ale celei de-a doua săptămâni, 
prezente pe rețeaua Intervision, se 
înscriu secvențe de scrimă, volei, 
lupte libere si, fără îndoială, mult 
așteptatele reprize de box. Din pă
cate, ultima transmisie de acest gen 
ne-a pus inimile la grea încercare, 
făcîndu-ne martorii categoricei în- 
frîngeri a lui Gîju. Firește, nu poți 
pretinde „exclusivitatea" succesului, 
mai ales intr-un turneu olimpic — 
dar nici la un asemenea dus rece 

■ nu ne-am așteptat! Păstrăm totuși 
speranța că măcar unul dintre pugi- 
liștii români rămași în întrecere va reuși să ne alunge amintirea „nea
gră" a galei cu pricina.

La arma
N. Rotam

libera 3 x 40
a început foarte bine, dar.neîntrerupt, în au consumatDupă opt ore de tir care 64 de trăgători peste 10 000 de cartușe, sportivul vest-german Berndt Klinger a cîștigat proba olimpică de armă liberă calibru redus 3x40 focuri. Victoria sa, obținută cu un total de 1 157 puncte, îl situează la șapte puncte de recordul mondial și olimpic al americanului Lones Wigger.După încheierea întrecerii la poziția „culcat", în frunte se aflau românul Nicolae Rotaru, mongolul Mend- bair și mexicanul Vasquez cu cîte 398 puncte fiecare. în continuare însă, trăgătorul nostru nu a mai e- voluat corespunzător, în special la poziția „în picioare", unde a realizat 362 puncte ; în final, Rotaru a ocupat de-abia locul 12. cu un total de

1 146 puncte (398+386+362). Al doilea reprezentant al țării noastre. Ion Olărescu, a ocupat locul 23 cu l 140 puncte (394+384+362).Primii Klinger puncte Writter (395+391+370) ț himovici (395+393+366).Au început și întrecerile la proba de skett (talere aruncate din turn). După prima manșă — 100 focuri — conduce Jorge Jotta (Chile) cu 99 talere. Alți patru concurent! își împart locurile 2—5 cu cîte 98 t. fiecare. Trăgătorul român Gheorghe Sencovici a realizat 95 t.

trei clasați : 1. — Berndt(R. F. a Germaniei) 1157 (394+396+367); 2. — John(S.U.A) 1 156 puncte3. — Vitali Par-(U.R.S.S.) I 154 puncte

M. Roșea - al șaselea

după 30 de focuri

Pistol viteză

A început concursul de pistol viteză, la care participă 70 de concurenți. După prima zi (30 de focuri), in clasament conduce polonezul Josef Za- pcdzki cu 298 puncte, urmat de Renart Suleima- nov (U.R.S.S.) cu 297 puncte. Sportivul nostru Marcel Roșea ocupă locul 6 cu 295 puncte.



viața internațională
O.N.U.
Dezbateri 
în comitetele
de lucru

NEW YORK 22. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Peste 90 de șefi de de
legații au luat pînâ în prezent cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor poli
tice din ședințele Adunării Gene
rale a O.N.U. Aceste dezbateri ur
mează să se încheie la sfîrșitul 
săptămînii în curs, după care se 
va trece la examinarea și supune
rea la vot a proiectelor de rezo
luție elaborate și dezbătute în co
mitetele principale în legătură cu 
problemele înscrise pe agendă.

I.ucrările din comitetele princi
pale de lucru ale Adunării Gene
rale înregistrează în aceste zile un 
ritm intens. în Comitetul juridic au 
început dezbaterile în legătură cu 
un nou punct al ordinii de zi: 
adoptarea unui proiect de conven
ție privind „misiunile speciale". 
Proiectul de convenție aflat în 
dezbaterea comitetului are drept 
scop să întrunească și să sistema
tizeze normele dreptului diploma-, 
tic care guvernează trimiterea și 
primirea misiunilor speciale — o 
formă de diplomație dinamică, 
—, precum și regimul drepturilor 
de care membrii acestor misiuni 
se bucură pentru a-și putea înde
plini funcțiunile.

în cadrul dezbaterilor pe margi
nea proiectului de convenție au 
luat cuvîntul reprezentantul Româ
niei, Gh. Secarin, precum și repre
zentanții Ghanei, Italiei, Ungariei, 
Guatemalei, Finlandei, S.U.A. și ai 
altor țări.

Participanții la lucrările Comite
tului politic special au adoptat în 
unanimitate un proiect de rezolu
ție în legătură cu activitatea co
misiei științifice pentru studierea 
efectelor radiațiilor cosmice. în 
acest document este apreciată 
„contribuția valoroasă adusă de 
comisie la o mai bună cunoaștere 
a efectelor și intensității radiații
lor atomice în mediul înconjură
tor" și se recomandă continuarea 
lucrărilor acesteia.

Creată în anul 1955 în urma u- 
nei hotărîri a Adunării Generale 
a O.N.U., această comisie — din 
care fac parte oameni de știință 
din 15 țări — are drept sarcină 
studierea și difuzarea de informa
ții cu privire la efectele unor ase
menea radiații asupra omului și a 
naturii înconjurătoare.

întrevederea dintre
președintele M.A.N

și președintele Tunisiei
TUNIS 22. — Trimisul special A- gerpres, Mircea Moarcăș, transmite : Președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, a primit luni la amiază, la reședința sa, delegația Marii Adunări Naționale a României, condusă de președintele M.A.N., Ștefan Voitec.La întrevederea care a avut loc au luat parte dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale Tunisiene.In timpul întrevederii, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a transmis președintelui Bourguiba un salut cordial din partea președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu. Președintele M.A.N. a scos în evidență că întîlnirile avute cu personalități marcante ale vieții publice tunisiene și prilejul oferit de gazde de a lua contact direct cu rezultatele cotidiene ale Tunisiei au făcut să crească admirația delegației de deputați români pentru poporul tunisian, pentru eforturile depuse în construirea Tunisiei noi. Tovarășul Ștefan Voitec și-a exprimat convingerea că discuțiile purtate cu parlamentarii tunisieni și-au dovedit pe deplin utilitatea și nua și în viitor laPreședintele Habib mulțumit călduros transmise din partea conducerii de partid și de stat a României și a subliniat amintirea plăcută pe care o poartă întîlnirilor avute cu populația României, cu conducătorii săi, în frunte cu președintele Nicolae Ceaușescu. Președintele Tunisiei s-a referit apoi pe larg la activitatea complexă de construcție pe care poporul tunisian o desfășoară sub conducerea Partidului Socialist Destu- rian pentru consolidarea independenței Tunisiei, pentru propășirea ei. Conducătorul tunisian a apreciat evoluția pozitivă a relațiilor ro- mâno-tunislene bazate pe o deplină înțelegere și un deosebit respect reciproc.Președintele Habib Bourguiba a reținut' la dejun pe membrii delegației parlamentare române și pe demnitarii tunisieni prezenți.

★După terminarea întrevederii și a dejunului, care s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, președintele Habib Bourguiba a făcut următoarea declarație trimisului special Agerpres : „Doresc ca prin intermediul binevoitor ql pre
sei, posturilor de radio și televiziu
ne române să transmit un cald și 
prietenesc salut poporului român, 
să-l asigurăm de deplina și sincera

ele vor conti- fel de rodnic.Bourguiba a pentru urările

noastră simpatie, a întregului po
por tunisian. Ii urăm din toată ini
ma noi și multe izbînzi în mersul 
său ferm pe calea progresului, a 
socialismului.

Acordăm o înaltă și profundă 
stimă acestui mers impetuos înain
te al României, care reunește cu o 
impresionantă forță toate energiile 
creatoare ale poporului român în- 
tr-un admirabil sentiment de soli
daritate, demnitate și independență 
națională".Luni seara, ambasadorul României în Tunis a oferit un cocteil în saloanele legației condusă Voitec.Mokaddem, președinteleNaționale Tunisiene, Habib Bourguiba jr., secretarul de stat pentru a- faceri externe, Mansour Moala, secretarul de stat al industriei și comerțului, Bel Hadj Ammar, vicepreședinte al Parlamentului tunisian, membri ai Biroului Adunării Naționale, deputați, conducătorii u- nor instituții, centrale, directori și redactori-șefl ai organelor centrale de presă. Au luat parte șefii misiunilor diplomatice acreditați la Tunis și alți membri ai corpului diplomatic. Cocteilul s-a desfășurat într-oIn face tară rie în punctul țării, regiunea Bizerta.în cursul după-amiezii delegația română s-a înapoiat la Tunis. Seara, Grupul național tunisian, din cadrul Uniunii interparlamentare, a oferit un dineu în onoarea delegației române.

ambasadei în onoarea de- Marii Adunări Naționale, de președintele Stefan Au luat parte dr. Sadolt Adunării

atmosferă de cordialitate, continuarea vizitei pe care o în Tunisia, delegația parlamen- română a făcut marți o călăto- cel mai nordic al

Cu prilejul Zilei

forțelor armate

ale Republicii

Socialiste

România
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 

Cu prilejul Zilei forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
atașatul militar și al aerului al 
României în 
nel F.milian 
personalul a 
ale armatei
rora le-a vorbit despre semnifi
cația zilei de 25 octombrie. Au 
fost vizionate filme militare și 
documentare românești.

R. P. Ungară, colo- 
Bîrlea, s-a întîlnit cu 
două unități militare 
populare ungare, că-

«r
22 (Agerpres). 
de la Horia 
Zilei forțelor

— Co-
Liman •
armate

GENEVA 
respondență 
Cu prilejul 
ale Republicii Socialiste România,
atașatul militar, aero și naval al 
României la Berna, lt col. Stan 
Vlădescu, a oferit o gală de fil
me. Au luat parte general Andre 
Schenk, locțiitor al șefului Mare
lui Stat Major al armatei elveție
ne, general Hans Werner, șeful 
apărării antiaeriene, ofițeri supe
riori, reprezentanți ai Departamen
tului politic federal, atașați mili
tari, precum și șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Ber
na, numeroase personalități ale 
vieții politice elvețiene, ziariști.

Congresul socialiștilor italieni
CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA NICOLAE PUICEA

Timp de cinci zile, începînd de astăzi, actualitatea politică italiană va gravita în jurul lucrărilor congresului Partidului Socialist Unificat. De altfel, parlamentul și-a întrerupt deja lucrările pînă la începutul lunii viitoare, iar partidele, printr-un consens tacit, n-au stabilit pentru a- ceastă perioadă manifestări cu caracter deosebit. Acest interes general se explică, intre altele, prin faptul că de rezultatele lucrărilor congresului socialiștilor depinde reconstituirea sau nu a coaliției guvernamentale de centru-stînga.La congres participă 950 de delegați reprezentînd 640 000 de înscriși în P.S.U.In prima ședință, care va avea loc astăzi, președintele Camerei depu- taților (membru al P.S.U.), Sandro Pertini, urmează să rostească un cuvînt introductiv, după care va vorbi președintele P.S.U., Pietro Nenni. întrucît dezbaterile premergătoare congresului n-au reușit să ducă la stabilirea unei platforme unice, congresul va asculta începînd de joi expunerile liderilor celor cinci curente existente în prezent asupra moțiunilor-program respective. Datele cele mai recente informează că nici unul dintre curente — „autonomia socialistă" (Nenni) ; „revoluția și unitatea socialistă" (De Martino) ; „reînnoirea socialistă" (Tanassi) ; „angajamentul socialist" (Giolitti) ; „stînga socialistă" (Lombardi) — n-au putut să ralieze în jurul moțiunilor lor majoritatea absolută a delegaților la congres. In realitate, între unele dintre curentele menționate nu există deosebiri esențiale, ci doar nuanțe în metodele de realizare a aceleiași strategii.Temele centrale pe care le vor dezbate delegații la congres se vor axa asupra următoarelor chestiuni : realizarea unității partidului sau cel puțin constituirea unei majorități substanțiale, stabilirea liniei politice și programatice a partidului, care să condiționeze participarea reprezentanților socialiști la o nouă coaliție

guvernamentală de centru-stînga cu partidele democrat-creștin și republican, încetarea „dualismului" în conducerea partidului (pînă în prezent, în conducerea de partid pe plan național și al federațiilor existau cîte doi secretari reprezentînd fostele partide P.S.I. și P.S.D.I.), stabilirea unei poziții clare față de relațiile cu partidul comunist și alte forțe de stînga italiene. Totodată, în discuții se vor aborda și o serie de probleme cu caracter organizatoric, între care alegerea noului Comitet Central al partidului care, la rîndul său, va alege pe secretarul general și direcțiunea partidului.Marți dimineața s-a întrunit direcțiunea P.S.U. care, discutînd ultimele pregătiri organizatorice, a hotărît să supună congresului aprobarea unei noi denumiri a partidului: „Partidul socialist italian — secția italiană a Internaționalei socialiste".Comentînd situația în care își începe lucrările congresul P.S.U., presa italiană de marți subliniază că se așteaptă părăsirea stării de incertitudine și imobilism în care partidul socialist s-a situat după alegerile de la 19 mai. Dacă la congres nu se va reuși să se afirme o politică și un program mai avansat de guvernare al unei coaliții de centru-stînga, există riscul de a se pierde foarte mult. In acest sens, se citează faptul că, în realitate, rațiunea care a stat la baza „dezangajării" socialiste față de actualul guvern italian rămîne încă valabilă. Partidul democrat- creștin nu și-a făcut cunoscut programul pe care ar intenționa să-l ■ realizeze prin realcătuirea unui guvern tripartit. însuși faptul că acesta a fixat data întrunirii consiliului său național după congresul P.S.U. este interpretat de unii observatori ca o acțiune tactică premeditată ce va permite partidului democrat-creștin libertatea de a se pronunța numai după ce congresul P.S.U. și-a făcut cunoscută propria-i poziție față de programul posibil al unui nou guvern de coaliție.

La Roma s-a încheiat ieri se
siunea de două zile a Consi
liului ministerial al 
Europei 
(U.E.O.) 
grupează 
bre ale 
Marea 
la problemă dezbătută — 
adoptarea „planului Harmel" 
vizind strîngerea legăturilor 
in domeniul tehnologic 
alte domenii între „cei 
și Marea Britanie — „a 

înmormântat", 
se exprimă 
Presse.
in prima zi a sesiunii, 

s-a opus propunerii

Uniunii 
occidentale — 

— organism care 
cele șase țări mem- 

Pieței comune și 
Britanie. Principa-

și în 
șase" 

fost 
după 

agenția

agențiile de presă transmit

practic 
cum 
France 

încă
Franța 
prezentate de ministrul de ex
terne belgian, Pierre Harmel, 
de a se institui tin grup de 
studiu interguvernamental care 
să elaboreze modalitățile unei 
cooperări mai strînse între 
cele două părți. Reprezentan
tul francez, Jean de Lipkow- 
ski, a arătat că crearea unui 
asemenea grup ar însemna a- 
doptarea automată a „planului 
Harmel". Din contextul destul 
de bogat al acestui plan s-a re
ținut doar ideea rediscutării, la 
viitoarea reuniune, a mijloa
celor de dezvoltare a contacte
lor politice intre „cei șase" și 
Marea Britanie.

Pe de altă parte, purtătorul! 
de cuvînt al guvernului ve j'-. 
german, Diehl, a ținut să pi ,■ 
cizeze că R F. a Germaniei' 
este dispusă să coopereze, 
chiar fără Franța, cu Marea 
Britanie și alte țări candidate 
la Piața comună, in toate do
meniile care nu contravin Tra
tatului de la Roma, dar fără 
a se merge pînă acolo incit să 
riște un conflict cu Parisul. 
Diehl a subliniat că pentru 
Londra problema unei coope
rări practice ar fi mai urgen
tă decît cea a adeziunii la 
Piața comună.

primit de președintele Venezuelei

Ministrul de externe al României

Poporul dominican
continuă lupta

în capitala Tuiciei a încheiat lucrările congresul Partidului republican al poporului. în funcția de președinte al partidului a fost reales Ismet Inonii.

Foițele patriotice laoțiene au doborît în provincia Luang Pra- bang uri elicopter aparținînd forțelor S.U.A., transmite agenția de presă Khaosan Patet Lao. Este cel de-al 840-lea aparat de război american doborît deasupra teritoriilor laoțiene controlate de forțele populare.
După cum anunță agen

ția M.T.I. și ziarul „Rude Pravo", primele unități militare maghiare au părăsit teritoriul Cehoslovaciei, la 21 octombrie, înapoin- du-se în Ungaria.
CARACAS 22 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, care între
prinde o vizită oficială în Vene
zuela, a fost primit marți la Pala
tul prezidențial de către președin-

tele Raul Leoni. în cursul întreve
derii, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, au fost abor
date problemele privind relațiile 
româno-venezuelene.

Leonid Brejnev, secretar alC.C. al P.C.U.S., l-a primit pe Vladimir Koucky, ambasadorul Cehoslovaciei la Moscova, la cererea acestuia — transmite agenția TASS. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

(Urmare din pag. I)

Care este situația politică din țară 
în prezent ?„Republica Dominicană, la fel ca și alte țări latino-americane, trece printr-un proces de pauperizare. Motivele sînt următoarele : în primul rînd, populația crește mai repede decît producția ; există apoi fenomenul migrației intelectualilor, a tehnicienilor. Produsele noastre fundamentale de export sînt vîndute Ia prețuri mici și, în sfîrșit, pentru că o mare parte din buget este alocată pentru armată — instituție al cărui singur rol este de a a- păra interesele marii oligarhii și de a reprima nemulțumirile populare. Poporul este tot mai sărac, crește numărul analfabeților, al bolnavilor, iar micile grupuri oligarhice devin tot mai rapace în dorința lor de a obține profituri tot mai mari.Este imposibil să-ți închipui că 250 de milioane de ființe umane — cît numără continentul sud-ame- rican — se vor resemna să moară de foame. Intervențiile armate nu ne vor putea opri din drumul nostru. Vom continua să luptăm, pentru că avem de ales între a muri de foame, în mizerie, sau a muri luptînd".

Care sînt problemele economice 
care preocupă țara dumneavoastră și care este părerea domniei voas
tre cu privire la căile de urmat 
pentru consolidarea independenței e- 
conomice ?„Mai întîi de toate — arată dl. 
Juan Bosch — trebuie să asiguiăm deplina independență politică și după aceea ne vom putea ocupa de economie. Monopolurile nord-ameri- cane au invadat economia țării mele, a întregului continent lati- no-american. Nu putem accepta ca

noi, săracii, să-i îmbogățim pe cei bogați. Trebuie să luptăm pentru a ne cuceri independența și, o dată liberi, vom crea propria noastră economie".Vorbind în continuare despre pro
blemele social-economice ale Repu
blicii Dominicane, dl. Juan Bosch 
a spus: „Din 800 000 de dominicani apți pentru muncă, doar jumătate au loc de muncă permanent. Bogățiile subsolului se află în mîi- nile monopolurilor americane. Produsele noastre agricole — zahăr, cacao, tutun — depind de prețurile fixate tot de marile monopoluri. Cînd cumpărătorii de tutun, de pildă, de pe piața mondială observă o tendință de creștere a prețului acestui produs la Santo Domingo, ei renunță să mai cumpere tutun dominican și plantatorii de tutun se văd obligați să accepte prețurile fixate de monopoluri. Exemple de felul cum acționează monopolurile pentru a-și apăra propriile interese în țările latino-americane sînt multiple. De pildă, în 1966 guvernul Venezuelei a prezentat parlamentului un proiect de lege cu privire la mărirea impozitelor pe profiturile obținute de marile companii americane, între care „Standard OH", al cărei profit declarat este de 700 milioane de dolari anual. Proiectul prevedea de asemenea reducerea impozitelor pe venit pentru o serie de pături medii ale populației. Marile companii petroliere au dezlănțuit o puternică campanie ale cărei consecințe au fost dezastruoase pentru economia țării".Vă rugăm să ne spuneți cîteva cu
vinte despre activitatea Partidului 
revoluționar dominican.„Principalul țel al luptei desfășurate de partidul nostru în prezent este obținerea unor garanții minime pentru a-și continua activitatea. Am pierdut multi membri în în-

chison sau pur și simplu uciși. în același timp, ducem o activitate susținută în rîndul poporului pentru a-i explica necesitatea intensificării luptei pentru independență națională. Ne.străduim să sădim în fiecare om conștiința faptului că a sosit qra cînd popoarele trebuie să devină stăpîne pe soarta lor.în lupta sa, partidul nostru are de întîmpinat numeroase greutăți. Deși este un partid legal, membrii partidului nostru sînt urmăriți, persecutați, acțiunile noastre sînt sabotate de autorități. Acestea nu se dau în lături de la nimic. Un exemplu recent este atentatul comis împotriva senatorului Casimiro Castro, membru al P.R.D. Un alt exemplu : secretarul partidului, Rafael Gamun- di, a fost arestat pe motiv că s-au găsit arme la el acasă — de fapt o mitralieră pe care au adus-o cu ei chiar cei ce veniseră să-l aresteze. Tribunalul i-a fixat o cauțiune de 60 000 de dolari, mai mare decît cea fixată asasinului lui Robert Kennedy. Secretarul general al partidului Peria Gomez a adresat un apel poporului, cerîndu-i să contribuie la realizarea acestei sume. Trebuie să știți că partidul nostru reprezintă păturile sărace ale populației. $i totuși au fost oameni care și-au vîndut singura cămașă pentru a ajuta la strîngerea sumei”.Vă rugăm să ne împărtășiți cîteva 
impresii despre vizita în România.„Sînt foarte impresionat de tot ceea ce am văzut. Consider că ați făcut mari pași pe calea progresului. Am văzut oamenii pe străzi, în magazine. Impresia generală pe care o lasă cu toții este că sînt mulțumiți, satisfăcuți. România trăiește, după părerea mea, un proces complex de acumulare în toate domeniile : economic, tehnic, cultural, științific. E- xemplul României este edificator pentru noi : acum treizeci de ani, țara dumneavoastră vindea grîu și cumpăra din străinătate făină din grîu românesc. Astăzi România are o economie în plină dezvoltare, un ritm impresionant de dezvoltare, produsele românești de înaltă calitate se întîlnesc în multe țări ale lumii. Aceasta nu se poate realiza decît într-o țară liberă. Pentru toate succesele dumneavoastră, ale poporului român, vă felicit".

Dan MUNTEANU

La Beirut a început se
siunea de iarnă a Parla
mentului libanez. în cursul reuniunii de deschidere, Sabri Hama- de, reprezentant al Blocului parlamentar democratic, a fost ales președinte al parlamentului. Alegerea sa, intervenită la mai puțin de 48 de ore după desemnarea unui guvern de tranziție, contribuie, potrivit observatorilor, la stabilizarea situației politice din Liban, profund tulburată de recenta criză guvernamentală.

Statele Unite au hotărît 
să reînceapă livrarea anu
mitor categorii de material 
militar către Urecia -a anun* țat oficial purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A., Robert McCloskey. După un embargo de 17 luni instituit în urma loviturii de stat din Grecia, livrările vor fi reluate prin trimiterea în această țară a două culegătoare de mine și a unui anumit număr de avioane militare.

Primul ministru al Finlan
dei, Mauno Koivisto, a sosit marți într-o vizită în Uniunea Sovietică la invitația lui Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S

între Japonia și Statele 
Unite a fost încheiat un 
aCOrd Priv‘nd accesul submarineloi nucleare americane în porturile japoneze.

Ministrul de externe al 
Israelului, Eban> aflat la Washington a fost primit de președintele S.U.A., Lyndon Johnson, cu care a discutat probleme legate de situația din Orientul Apropiat.

Președintele Franței, generalul Charles de Gaulle, l-a primit marți la Palatul Elysee pe regele Hussein al Iordaniei. în Cadrul întrevederii au fost abordate probleme ale relațiilor economice dintre cele două țări și a avut loc un schimb de păreri în legătură cu situația din Orientul Apropiat.

7 000 de muncitori bel
gieni de la Uzina de automobile „Ford“ din Limbourg au declarat grevă în semn de protest împotriva refuzului conducerii uzinei de a le majora salariile.

Protest împotriva 
represiunilor 
din Indonezia

SAIGON 22 (Agerpres).
mitetul sud-vietnamez de solidari
tate cu țările din Asia și Africa a 
dat publicității o declarație în care 
protestează împotriva intenției au
torităților indoneziene de a exe
cuta pe liderii mișcării revoluțio
nare din țară.

Comitetul condamnă politica de 
represiuni în masă din Indonezia, 
se subliniază în această decla
rație, difuzată de agenția Elibera
rea, și cere autorităților indonezie
ne să anuleze sentințele de con
damnare la moarte pronunțate îm
potriva lui Sudisman. membru al 
Biroului Politic, șeful Secretaria
tului C.C. al P.C. din Indonezia, 
Njono, membru al Biroului Politic, 
al C.C. al P.C. din Indonezia, și 
altor pațrioți. De asemenea, în de
clarație se cere curmarea terorii 
și persecuțiilor din țară și elibe
rarea patrioților arestați ilegal.

în cadrul Festivalului in
ternațional al filmelor știin
țifice și tehnice de la Pardu- bice r (Cehoslovacia), filmul românesc „Tehnică și peisaj", realizat de Centrul de documentare pentru construcții, arhitectură și sistematizare din țara noastră, a obținut premiul și cupa de cristal oferite de orașul Pardubice. La festival au fost prezentate 124 de filme din 24 de țări.

Ploile torențiale din estul 
Nepaluluiau pr°vocal acum moartea a 70 de persoane; au fost înregistrate, totodată, mari pagube materiale, numărul familiilor rămase fără adăpost ridieîndu-se la peste 700. A- ceastă evaluare este departe de realitate, subliniază autoritățile, întreruperea comunicațiilor făcînd dificilă aprecierea exactă a efectelor acestor averse neobișnuite.

Cunoscutul cîntăreț și 
actor, Maurice Cheva
lier, în vîrstă de 80 de ani, și-a 
încheiat duminică, cu un spec
tacol de adio la Theâtre des 
Champs Elisee, activitatea sa sce
nică de 68 de ani. Sala teatrului 
era ocupată în cea mai mare 
parte de oameni vîrstnici care, 
bătînd din palme, au fredonat 
împreună cu Chevalier melodii 
ce odinioară au răspîndit în lumea 
întreagă faima popularului cîn
tăreț francez.

HOTARIRILE PLENAREI
C.C. AL P.C. FRANCEZPARIS 22. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, care a a- vut loc în zilele de 20—21 octombrie, a adoptat o rezoluție în care aprobă în unanimitate raportul prezentat de tovarășul Gaston Plisson- nier și se expune poziția P.C.F. în legătură cu problemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești, în rezoluție se arată că plenara C.C. al P.C.F. din 22 august a expus motivele pentru care P.C.F. a dezaprobat pătrunderea pe teritoriul Cehoslovaciei a unor trupe aparți- nînd celor cinci țări socialiste. Rezoluția subliniază că această poziție a primit cea mai largă aprobare din partea organizațiilor partidului, în continuare se menționează că Comitetul Central și-a însușit inițiativa luată de Biroul Politic cu prilejul ședinței sale din 27 septembrie de a propune P.C.U.S. o în- tîlnire a reprezentanților celor două partide. Această propunere a fost acceptată de către P.C.U.S., întîl- nirea urmînd să aibă loc la 4 noiembrie. în rezoluție se consideră că obiectivul intîlnirii este de a prilejui o discuție sinceră în cursul căreia reprezentanții celor două partide vor exprima punctele lor de vedere pentru promovarea luptei comune a Partidului Comunist Francez și al P.C.U.S. împotriva imperialismului, pentru pace, pentru democrație și socialism.Partidul Comunist Francez socotește că divergențele dintre partidele frățești nu trebuie să pună piedici luptei comune pentru marile lor obiective. După cum sublinia declarația Biroului Politic al

C.C. al P.C.F. din 2 septembrie, P.C.F. este hotărît să continue să acționeze în vederea întăririi mișcării comuniste internaționale și a relațiilor sale de prietenie și de solidaritate cu toate partidele frățești, îndeosebi cu P.C.U.S., pe baza egalității în drepturi, a libertății de detertninare a fiecărui partid, a internaționalismului proletar și a mar- xlsm-leninismului, se arată în rezoluție.în încheiere, rezoluția cheamă pe toți comuniștii francezi să studieze și să difuzeze mai larg în rîndurile oamenilor muncii ideile1 celui de-al XVIII-lea congres și programul partidului, să întărească unitatea în rîndurile lor prin respectarea regulilor centralismului democratic de către toți, indiferent de răspunderile lor.In comunicatul dat publicității se arată că plenara C.C. a luat act de demisia din Biroul Politic și din C.C. al P.C.F. a tovarășei Jeanette Vermeersch, care în cursul ultimelor săptămîni a adoptat o poziție divergentă și contradictorie. Comitetul Central consideră această demisie nejustificată. în același timp, plenara l-a sancționat pe tovarășul Roger Garaudy, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., care nu a respectat principiile centralismului democratic, publicînd <• declarație personală care se părtează de la politica r Comitetul Central înregis tul că tovarășul Roger ia angajamentul de a se acum înainte principiil duc viața și activi partid comunist.
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