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Fructificarea eforturilor pe care 
statul nostru le face pentru a asigura 
menținerea unui ritm înalt de dez
voltare a economiei naționale, în in
teresul societății, al bunăstării po
porului, incumbă responsabilități de 
prim ordin nu numai în cheltuirea 
fondurilor destinate investițiilor, dar 
și în finalizarea eficienței economice 
a noilor unități productive. în con
textul acestei sarcini, criteriul esen
țial care dă, în ultimă instanță, mă
sura eficienței economice îl consti
tuie sporul de venit național pe care 
îi aduce fiecare leu investit. Privit 
din acest punct de vedere, actualul 
stadiu de realizare a parametrilor 
economici proiectați prezintă anumi
te carențe. O anchetă în cîteva între
prinderi noi sau care au capacități 
recent intrate în producție ne-a dat 
posibilitatea să desprindem cîteva 
din cauzele situării unor indicatori 
financiari sub nivelul scontat.

Prima unitate unde am început
investigațiile a fost uzina „Electro- 
putere" din Craiova. Aici au fost 
date în funcțiune la sfîrșitul primu
lui semestru al anului trecut două 
obiective : secția de aparataj electric 
de înaltă tensiune și secția de an- 
samble sudate. După ce ne-am con
vins, pe baza datelor prezentate, că 
producția acestor două secții a atins 
încă din primul an cote înalte, ne-am 
interesat apoi și de stadiul în care 

. se află realizarea indicatorilor fiiiarț- 
’ciărî. Probabil, din considerentul că 
acest aspect ar fi minor, beneficia
rul nu a organizat o evidență care 
să permită urmărirea operativă a 
modului în care se recuperează in
vestiția și a nivelului cheltuielilor de 
producție și acumulărilor bănești în 
raport de proiect. Comitetul de di
recție, „liniștit" că ambele secții 
aduc beneficii, a găsit că nu este ne
cesară o analiză financiară aprofun
dată. Dacă totuși ar fi efectuat-o, ar 
fi putut constata, de pildă, că un 
întreruptor de 110 kV costă uzina cu 
"5 la sută mai mult decît

un 
__ __ , de
pășirea costurilor din proiect cu 
79 la sută, are o rentabilitate de nu
mai 2 la sută față de 82 la sută cît 
a fost prevăzut în proiect. în același 
ton cu „preocuparea" conducerii uzi
nei, forul tutelar a aprobat graficul 
de eșalonare a realizării parametri
lor proiectați abia în luna mai 1968, 
dar în acesta nu se prevede nentru 
secția de aparataj nici un indicator 
financiar.

Cum a urmărit aportul financiar 
al celor două investiții comitetul de 
direcție, am văzut. Nu înțelegem 
însă de ce forul tutelar s-a complă
cut îr. această situație și nu a cerut 
raportarea periodică a indicatorilor, 
așa după cum prevede o hotărîre 
a Consiliului de Miniștri ? Doar la 
sfîrșitul celui de-al doilea trimestru 
al acestui an, mai din proprie iniția
tivă, mai „stimulată" de organele lo
cale de partid, uzina a raportat 
retroactiv îndeplinirea eșalonată a 
indicatorilor, fără însă să calculeze 
realizările la singurul indicator fi
nanciar prevăzut în graficul de eșa
lonare aprobat pentru secția de an- 
samble sudate : prețul de cost.

Dacă la uzina „Electroputere" în 
cele trei trimestre care au mai ră
mas pînă la expirarea termenului de 
atingere a parametrilor proiectați,

65 la sută mai mult 
se prevede în proiect, iar 
întreruptor de 220 kV, prin

schimbarea opticu comitetului de di
recție ar putea îndrepta lucrurile ne
întârziat, neajunsurile existente la o 
altă unitate care actualmente este în 
gestiunea întreprinderii electrocen- 
trale Brazi — ne referim la C.E.T. 
Pitești — au ajuns într-o fază în 
care ies la iveală defecțiuni grave 
de proiectare, amplificate de o gos
podărire internă necorespunzătoare.

— Față de proiectul inițial — ne-a 
spus tov. Ion Vlădescu, inginer șef 
adjunct la I.E.C. Brazi — au inter
venit atît de multe modificări la in
dicatorii tehnico-economici, încît nu 
mai știm astăzi care sînt cei valabili.

In cei doi ani care au trecut de 
la intrarea în funcțiune, o sumede
nie de cheltuieli 
efectuate ca urmare 
lajelor, amortizarea 
pe timpul nelucrat, . . 
mari de energie termică pe rețea — 
au fost tot atâtea cauze ale depășirii 
costurilor prevăzute în proiect. Cît 
privește beneficiul și rentabilitatea, 
ele n-au fost „prinse" de ISPE în 
graficul de eșalonare a atingerii pa
rametrilor proiectați și nici forul 
tutelar nu a sesizat acest lucru.

Nu intenționăm să analizăm în ce 
măsură este justificat ca evidența 
C.E.T. Pitești să fie ținută de I.E.C. 
Brazi, dar ni se pare anormal ca 
tovarășii care conduc efectiv proce
sul de producție în unitatea piteș- 

. t.eană. ,să „nu cunoască- .dacă. se. .rea-,. 
lizează sau nu costurile și acumulă
rile în raport cu prevederile proiec
tului.

în mod similar cu inginerul șef 
adjunct de la I.E.C. Brazi ne-a pre
venit „din capul locului" și tov. ing. 
Dumitru Ștefan, directorul Fabricii 
de hîrtie și celuloză Palas.

— „în prezent — ne-a spus direc
torul — la secția de hîrtie, deși s-a 
modificat radical structura sortimen
tală a producției prevăzută inițial în

Corneliu CÂRLAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Lucrătorii din domeniul ocrotirii 
sănătății, indiferent de locul de 
muncă pe care-1 ocupă, au primit cu 
deosebită satisfacție dezbaterile ple
narei C.C. al P.C.R. privind proble
mele asistenței sanitare în România. 
Este fără îndoială o datorie pentru 
noi toți ce lucrăm de atîția ani în 
sectorul sanitar, să depunem toate e- 
forturile, întreaga noastră experien
ță, pentru a așeza practica medicală 
la nivelul cerințelor actuale. Este o 
îndatorire de onoare a medicului zi
lelor noastre de a fi în avangarda 
progresului actual și el trebuie să fie 
conștient de aceasta.

Cuvintele calde rostite de secreta
rul general al partidului, tov. 
Nicolae Ceaușescu, de apreciere po
zitivă a muncii întregului personal 
sanitar, sînt pentru noi un imbold în 
activitatea noastră dar în același 
timp ne arată clar drumul în care 
trebuie să ne angajăm pentru a asi
gura practicii medicale o eficiență 
demnă de timpurile înnoitoare pe 
care le trăim.

în cuvîntarea rostită la închiderea 
discuțiilor de către secretarul gene
ral al partidului, sînt consemnate in
dicații prețioase care trebuie ho- 
tărît traduse în viață. Aceste sarcini 
nu pot reveni exclusiv Ministerului 
Sănătății ci, pentru a fi duse la 
bun sfîrșit, trebuie să constituie pen
tru noi toți un plan de acțiune per
manent.

Plenara a pus în fața acestui im
portant sector o vastă problematică 
vizînd toate laturile asistenței medi
cale, de la organizarea rețelei sani
tare — unde a adus elemente noi, 
menite să lege în mod nemijlocit 
ocrotirea sănătății de nevoile actuale 
— pînă la măsurile menite a îmbu
nătăți în continuare activitatea ca
drelor medicale și pregătirea lor 
profesională, stimularea cercetărilor 
științifice, înzestrarea unităților sanl- 

—târfe cu‘ aparatură ' de specialitate, 
producerea'pe plan intern a unui cît 
mai variat sortiment de medicamente 
și utilaje etc.

Prin amploarea și profunzimea ei, 
această analiză deschide un larg ori
zont asistentei medicale în România, 
perfecționării ei pe baze moderne, 
în păs cu dezvoltarea generală a 
tării, cu exigențele științei medicale 
pe plan mondial.

Problemele enunțate sînt nume
roase și complexe, strîns legate în
tre ele și, indiferent de specialitatea 
pe care o practicăm, ele trebuie să 
ne fie comune. Caracterul practicii 
medicale moderne este departe de

la Viena
Luni dimineață a plecat spre 

Viena o delegație a Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Comite
tului ' Central al Partidului Comu
nist din Austria, va face o vizită 
în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Aurel Duca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular județean, 
Andrei Ștefan, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Pe aeroportul Băneasa, delegația

a fost condusă de tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al
Vass

P.C.R., Ghizela 
și Aldea Militaru, membri ai 
al P.C.R., de activiști de par-

★
sosirea pe aeroportul Schwe- 

chat din Viena, delegația a fost în- 
tîmpinată de Robert Dubovski, 
membru al Biroului Politic al C C. 
al Partidului Comunist din Austria, 
și Heinrich Fritz, șeful secției ex
terne a C.C. al partidului.

A fost de față Gheorghe Pele, 
ambasadorul României la Viena.

(Agerpres)
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Excelenței Sale
Domnului CEVDET SUNAY

Turcia 
ANKARA 

Republicii Turcia,

Președintele Republicii

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre 
cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru prospe
ritatea poporului turc și pentru fericirea dv. personală.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie 
și colaborare dintre România și Turcia se vor dezvolta 
continuu în interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii în lume.

NICOLAE CEAUSESCU

ÎN ZIARUL DE AZI

30 BANI
Pons, în legătură cu plecarea defi
nitivă a acestuia din țara noas
tră.

Primirea s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială.

® UTILIZAREA RATIO 
NALA A CADRELOR TEH 
NICE © PROIECTANTn 
CONCEP ORGANIZAREA 
ȘTIINȚIFICA A PRODUC
ȚIEI SI A MUNCII— DAR 
NU SI PENTRU EI © E- 
FECTUL PREMIERII DUPĂ 
PRINCIPIUL „CINE ÎM
PARTE PARTE-ȘI FACE" 
© PUBLICUL — 0 NECU
NOSCUTA PENTRU AC
TIVIȘTII CULTURALI ?

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni, 
28 octombrie 1968, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Franței la București, Jean Louis

a
există astăzi o specialitate care 
nu aibă problemele ei de asistență 
preventivă. Fără o asemenea con
cepție, calitatea muncii noastre nu 
poate fi corespunzătoare. Eforturile 
rețelelor noastre de specialitate tre
buie în primul rînd să se aplece 
asupra acestor probleme de mare 
răspundere pentru fiecare dintre 
noi. în medicină „omul" trebuie să 
fie întotdeauna prezent și preve
nirea oricărei posibilități de îmbol
năvire trebuie să constituie pentru 
noi toți preocuparea 
clipă.

Noțiunea de spital în 
tre nu trebuie să fie 
numai cu aceea de local de îngri
jire a bolnavilor. El trebuie să de
vină un centru metodologic, de a- 
sistență medicală curativă și profi
lactică de mare calitate, de învă-

țămînt pentru toate cadrele, indife
rent de încadrarea lor, un loc de 
cercetare științifică. S-a spus cu 
drept cuvînt că cel mai frumos spi
tal din lume și cel mai bine echi
pat n-ar fi decît un centru de zoo
tehnie superioară și ar risca de a 
deveni un mijloc de experimenta
re pe niște oameni deveniți simple 
numere, dacă n-ar exista încrederea 
bolnavilor, un spirit de echipă, de
zinteresul personalului de la fieca
re nivel, dacă n-ar exista solicitu
dinea permanentă a tuturor celor 
ce lucrează în acea unitate.

Bolnavul trebuie respectat și prac
tica, pentru a fi de calitate, tre
buie să aplice din plin acest prin
cipiu. Iată de ce consider necesară 
ierarhizarea spitalelor noastre. Un 
specialist de astăzi nu poate cu
noaște toate problemele specialită
ții sale și ale disciplinei de bază 
din care ea s-a desprins. Pentru a 
asigura o muncă de mare calitate 
el trebuie să aibă echipă de aju
toare, laboratoare 
boratori pricepuți, 
se poate sfătui.

Există asigurate 
toate spitalele noastre ? Fără îndo
ială nu. De aceea spitalele trebuie

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Olandei în Republica Socia
listă România, Jonkheer Dr. Dirk

Van Eysinga, într-o vizită protoco
lară de prezentare.

A participat Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială. (Agerpres)

proclamării Republicii Cehoslovace

puternice, cola- 
cadre cu care el

aceste condiții în

(Continuare în pag. a V-a)

Cu prilejul celei de-a 50-a a- 
niversări a proclamării statului 
independent cehoslovac, ambasado
rul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, Karel Kurka, 
a oferit luni seara o recepție.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Gaston Marin, Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai guvernului, con-

ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură.

Au fost prezenți la recepție ve
terani români care au luat parte 
la luptele pentru independența 
statului cehoslovac.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Este dificil, desigur, să-i chestio
nezi pe profesori și studenți asupra 
componentelor noii stări de spirit 
definitorii pentru anul academic care 
abia a început. Fie și numai pen
tru faptul că ele sînt investite în 
patosul și în vastitatea actuală a cir
cuitului universitar de idei, puțin 
favorabil disocierilor. Și totuși o dis
cuție pe această temă 
toare. Fără rigoarea 
tințe, uneori chiar

este revela- 
unor sen- 
abătîndu-se 

în subsidiarul problemelor de prin
cipiu, de cele mai multe ori însă 
trădînd sentimentul personalității 
implicate total în marele proces de 
modernizare a învățămîntului, inter
venția interlocutorului universitar 
are, de fiecare dată, valoarea unei 
autentice profesiuni de credință. Pro
bă hotărîtoare că opera de cultură 
care definește conținutul recentelor 
directive ale partidului cu privire la 
așezarea școlii noastre de toate gra
dele pe temeiuri mai raționale a 
infuzat noului an de studiu o sem
nificație anume, de maturitate uni
versitară.

— Plasarea școlii noastre superi
oare pe orbita celei mai stringente 
actualități, dobîndirea unui profil în 
concordanță deplină cu cerințele, de 
azi și de perspectivă, ale economiei 
și culturii naționale, sînt tot atîția 
indici ai intrării într-o vîrstă spi
rituală nouă — ne-a spus acad. 
Eugen Rădulescu, rectorul Institutu
lui agronomic „N. Bălcescu". Dacă 
am lua oricare dintre cele circa 400 
planuri de învățămînt, elaborate sau 
îmbunătățite recent pentru cursurile 
de zi, serale și fără frecvență, vom 
constata ușor că oricare din ele tinde

să întregească orizontul de cunoștin
țe al studenților în contextul înțele
gerii contemporane. Concomitent, în 
structura elementelor, în metoda în 
care ele sînt înfățișate s-a făcut apel 
la o viziune sintetică, la esențiali- 
zare“.

în aceeași ordine de idei, acad. 
Miltiade Filipescu, decanul Facultă
ții de geologie-geografie din Bucu-

ancheta 
pedagogică

rești, a continuat: „în cazul acestui 
organism viu, care este noul sistem 
de învățămînt superior, nu numai 
faptul că greutatea specifică a stu
diului s-a deplasat în sfera progra
mului de muncă independentă a 
studenților, sau că prin alegerea și 
componența noilor organisme de 
conducere, a senatelor universitare, 
școala noastră superioară și-a defi
nit mai strict fizionomia, dar chiar 
și unele atribute metodologice ca di
versificarea formelor de studiu ș.a. 
sînt tot atîția indici că învățămîntul 
nostru și-a cristalizat o puternică 
personalitate. Departe de a se con
stitui doar ca o concluzie, conștiința 
acestui adevăr obligă tocmai de 
aceea la o muncă și mai intensă, la 
exigență și autoexigență sporite, în 
acord total cu gradul de responsa
bilitate ce-i rămîne școlii, întregului 
corp profesoral, de la prestigiosul șef

PARTIDULUIPARTIDULUI

Pornind de la princi
piile diviziunii sociale a 
muncii, s-ar putea spu
ne că poetului îi revine 
sarcina de a cînta prin 
versul său „tot ce stră
moșii nu văzură...". în- 
tr-adevăr, poetului îi re
vine sarcina de a vedea, 
de a căuta și de a des
coperi frumuseți și ade
văruri noi, nevăzute și 
necunoscute pînă acum, 
implantîndu-le în conști
ințe și contribuind prin 
aceasta la edificarea so
cietății contemporane. O 
asemenea concepție asu
pra poeziei, asupra lite
raturii, va fi părînd poa
te mult prea utilitaristă 
și practicistă ; totuși, toc
mai funcția aceasta le 
conferă cu adevărat ran
gul și valoarea socială. 
Societatea care abordea
ză poezia sub acest unghi 
și care se prevalează de 
munca poetului va fi în
demnată să cumpănească 
importanța acestei activi
tăți; să evalueze uria
șele investiții de timp și 
energie implicite creației 
de artă atît în realiză
rile, cit și — din păcate 
— în eșecurile sale; să 
țină seamă de toate a- 
cestea și, in bilanțul ac
tivităților sociale, să 
treacă activitatea de 
creație literară neapărat 
la contul pozitiv. Datori-

CONȘ

tă acestui fel de a i se 
judeca personalitatea și 
"r.d^tcririlc, poetul își 

socialism 
și uman 

cuvenit lui 
emancipa

îndatoririle, 
cîștigă în 
rangul social 
cu 
și 
de 
de

adevărat 
se poate 
sub erorile generate 

sau subapre- 
în ambele sen- 

dăunătoare, poate 
din mistificările 

în 
i-au

supra 
ciere, 
suri 
scăpa 
prejudecăților care, 
decursul timpului, 
învăluit figura ; așa i se 
oferă cu adevărat prile
jul de a-și evalua el în
suși propriul rol, pro
pria însemnătate și, fi-

A

LETAY Lajos

șirește, în același timp, 
propriile responsabilități.

Nu cred că mai este ne
voie să subliniem acum 
rolul poetului în societa
tea noastră constructoare 
a socialismului. Docu
mente de partid ne vor
besc despre el în repe
tate rînduri, relevînd va
loarea activității crea
toare și contribuția ei de

mare însemnătate la con
struirea societății noi, 
dar formulînd concomi
tent și exigente fată de 
poet, pentru a sublinia, de 
fapt, și prin aceasta, im
portanta muncii sale.

Evident, poetul își în
deplinește menirea atunci 
cînd concepe aprecierea 
socială manifestată față 
de el drept un criteriu 
pornit de la societate, 
sau, mai direct, de la ci
titor — și se străduiește 
să-i răspundă la cel mai 
înalt nivel posibil. La noi 
se pune în această pri
vință un accent deosebit,

în momentul în care 
— corespunzător directi
velor celui de al IX-lea 
Congres — sîntem, în pa
tria noastră, martori și 
participant! ai unei acti
vități de construcție gi
gantice care depășește 
orice acțiune similară de 
pînă acum, cînd energii 
uriașe se întruchipează în 
grandioase realizări, pe 
cînd altele sînt în curs de 
desfășurare sau își trăiesc 
geneza. Procesul de des- 
voltare a democrației so
cialiste în care — pe lin
gă practica de toate 
zilele a construirii — 
mase tot mai largi 
joacă un rol activ în re
zolvarea treburilor și 
destinelor țării, presupune 
un înalt grad de conștiință 
și sentiment socialist; în 
cazul nostru, implică e- 
forturi creatoare mai mari 
decît cele de pînă acum. 
Din „tot ce strămoșii nu 
văzură, căci ei săpau...", 
cititorul contemporan are 
posibilitatea să vadă din 
ce în ce mai mult; ba 
chiar, datorită asigurării 
unor vaste posibilități de 
culturalizare, să și poată 
afirma el însuși idealul

(Continuare 
în pag. a IV-a)

de catedră, la cel mai tînăr pre
parator".

O asemenea enumerare, reunind 
în perspectiva aceleiași mari vocații 
pe toate cadrele didactice, revine cu 
o frecvență egală în expunerile uni
versitarilor. Avem aici reflexul sti
listic al unei realități cu profunde 
rezonanțe în procesul dezvoltării 
noastre spirituale : unitatea genera
țiilor. Este unul din marile merite 
ale partidului nostru de a fi conec
tat într-un vast sistem național de 
energii toate forțele sufletești ale po
porului, de a fi stabilit noi punți de 
înțelegere și preluare de valori în
tre generații. Am cunoscut recent 6 
tineri, 6 studenți ai_Facultății_de sil
vicultură 
din ei _ .
centrate pe cîteva direcții esen
țiale. Și pe deasupra a’cestora un ideal 
comun : protecția stejarului. Se pare 
că diagrama biologică a acestui ar
bore cu o longevitate de 1 600 ani, 
azi dar mai ales odinioară podoaba 
codrilor noștri, a început să coboa
re. Rezistă din ce în ce mai greu. 
Agonia lui este tulburătoare. Primă- 
verile îl ajung din ce în ce mai tîr- 
ziu, iar toamnele îi arămesc podoaba 
încă de prin august, pînă cînd, ra
mură 
iarnă 
multe 
oferă 
Detașamente întregi de oameni 
știință sînt angajați în lupta pentru 
salvarea stejarului. în rîndurile aces
tora, silvicultorii români ocupă po
ziții din ce în ce mai avansate. Ti
nerii mei interlocutori îmi vorbeau 
cu mîndrie despre eforturile depuse 
în această direcție cu 30—50 și chiar 
cu 70 de ani în urmă, despre con
tinuarea acestor eforturi azi, cînd 
omul beneficiază și aici de alianța 
științei celei mai avansate. Și în 
timp ce vorbeau, noțiunea de gene
rație devenea insesizabilă ; nu mai 
existau „noi" și „cei dinaintea noas
tră", exista o singură noțiune — 
„luptătorul" și un singur atribut — 
„angajatul total", exista o singură 
categorie de combatanți, diferiți 
doar prin ani și experiență de viață, 
dar profund contemporani prin pre
ocupări și aspirații, uniți în perspec
tiva unui mare ideal: salvarea ste
jarului. „Sub puterea de iradiere a 
unei asemenea unități, și mai mult 
întărită ca urmare a noilor măsuri

din Brașov. Fiecare 
avea preocupările con-

cu ramură, îl înghite marea 
a morții. Din ce în ce mai 
hectare de la noi și de aiurea 
această imagine halucinantă, 

de

Mihai IORDANESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

GERMAN
Duminică, în centrul muncî» 

toresc Offenbach am Mein, a a- 
vut loc conferința federală a 
Partidului Comunist German 
— (D.K.P.), nou constituit. După 
cum se știe, inițiativa aparți
ne unui comitet federal, format

CORESPONDENȚA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU 

SPECIAL, 
PETRE STANCESCU

din 31 de persoane — munci
tori, funcționari, intelectuali, 
tineri, oameni de diferite pro
fesii, din toate landurile Repu
blicii Federale a Germaniei. A- 
cest comitet a publicat, la 25 
septembrie, o Declarație în care 
se menționează că „în situația 
politică actuală activitatea unui 
partid comunist în Republica 
federală este mai necesară ca 
oricînd pentru interesele clasei 
muncitoare și ale tuturor oame
nilor muncii... Desfășurăm pro
gramul nostru, formele și meto
dele luptei noastre, în mod in
dependent, pe baza principiilor 
socialismului științific și por
nind de la condițiile economice 
și politice care există în Repu
blica federală".

Declarația a fost adoptată în 
unanimitate de cei 513 partici
pant! la. conferința federală, re
prezentând organizațiile de par
tid constituite pînă în prezent. 
Conferința a luat act cu satis
facție că în cele patru săptă-

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Tovarăsului LUIGI LONGO

Secretar general 
al Partidului Comunist Italian

Iubite tovarășe Longo,

Vă rog să primiți din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a mea personal expresia sentimentelor noastră 
de afecțiune și urări de grabnică însănătoșire.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Româa
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de atribuț

consiliilor

marxist-leniniste

a economiei pe teritoriile

articolului 52

a administra

domenille de 
altfel se sub- 
lege, întreaga 
populare este 
orînduirii so-

în 
de 

atît 
și

Dumitru POPA 
jurist

legii de organizare și 
a consiliilor populare, 

conținutul său, reprezin-

și participării 
de oameni ai 
și rezolvarea 

principiu carelegalitate a hotărîrilor

se realizeze creșterea 
a bunăstării materiale și 

asigurarea

de specialitate. Comitetul exe- 
este astfel pus în fața unor 
împlinite și nu întotdeauna 

studiate, ceea ce diminuează, 
se poate spune așa, rolul

cunosc în 
ritm ac- 
dezvoltare

Marin DRAGAN
prim-secretar al Comitetului judejean de partid, președintele Comitetului 

executiv al Consiliului popular provizoriu |udefean Teleorman

Carol SZABO
jvl w- judecător, Tribunalul ju- 

mftnt»Contribuie, la...dez-v-.î:detean.< Mureș, deputat i 
în Consiliul popular ju
dețean provizoriu Mureș

Proiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare

zare și funcționare a 
populare conține norme de pro
filul unei legi cadru, destinate 
să asigure atribuții mult sporite 
organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, o compe
tență și autonomie pe măsura 
sarcinilor puse de partid în etapa 
actuală de desăvîrșire a construcției 
socialiste. El oglindește și cores
punde deplin relațiilor economice- 
sociale ale etapei în care a intrat 
societatea noastră socialistă. Țin să 
subliniez că proiectul reprezintă tra
ducerea în viață a principiilor pro
fund democratice care stau la baza 
orînduirii noastre socialiste. O deo
sebită însemnătate are faptul că în 
proiect sînt prevăzute norme de na
tură să asigure, în toată deplinăta
tea, exercitarea drepturilor și liber
tăților cetățenești garantate de Con
stituție, afirmarea multilaterală a 
personalității umane, participarea e- 
fectivă a maselor populare la condu
cerea statului, ca principiu funda
mental care exprimă caracterul crea-» 
tor al puterii de stat, izvor de forță 
și trăinicie.

Punerea în discuție publică a aces
tei importante legi constituie încă o 
dovadă ce se înscrie în practica ac
tivității partidului nostru de a con
sulta cele mai largi mase și de a 
sintetiza tot ce-i valoros, ca o ex
presie a democratismului real și con
secvent al orînduirii noastre.

în cele, ce urmează, ținînd seama 
de unele practici observate în de
cursul anilor privind activitatea, dar 
mai ales funcționarea acestor organe, 
voi face cîteva propuneri și sugestii 
la proiectul de lege.

Prevederea de la art. 18, prin care 
se stabilește că cel puțin cu 5 zile 
înainte de data tinerii sesiunii se va 
face convocarea consiliului popular, 
lasă prea puțin, timp pregătirii de- 
putaților pentru lucrări, așa cum se 
prevede la art. 33 punctul f. Dacă 
pentru deputății consiliilor populare 
comunale, orășenești și de la muni
cipii aceasta n-ar constitui prea mare 
greutate, este puțin probabil că de
putății consiliilor populare județene 
vor avea timpul necesar pentru ca 
în mod real să se pregătească și să-și 
aducă contribuția la dezbaterea pro
blemelor în sesiune. De aceea, ar fi 
bine să se prevadă convocarea con
siliului popular cu cel puțin 10 zile 
înainte de data stabilită pentru ți
nerea sesiunii. Altfel, se va întîm- 
pla, cum s-a constatat în unele ca
zuri pînă acum, ca să participe la 
dezbateri, de regulă, cam aceiași de- 
putați cu funcții administrative.

Pentru aceleași motive, n-ar fi lip
sită de interes chiar o prevedere de 
natură să supună aprecierii și ale
gerii consiliului popular, de la o se
siune la alta, a problemelor ce ur
mează a fi puse pe ordinea de zi a 
sesiunii viitoare.

în art. 30 din proiect există o pre
vedere care se referă la coordona
rea activității comisiilor permanente 
de către comitetele executive ale 
consiliilor populare. Din această pre
vedere se poate deduce că ar exista 
raporturi de subordonare a comisii
lor permanente față de comitetul 
executiv, deoarece noțiunea de coor
donare presupune și îndrumare. Or, 
din contextul proiectului rezultă 
foarte clar că raporturi de subordo
nare a comisiilor permanente nu 
există, decît față de_ consiliul popu
lar care 
fi’ altfel, 
nu poate 
executiv 
ce-i sînt 
aceasta, consiliul popular și-a creat 
aceste organisme — comisiile per
manente — cu scopul de a-1 sprijini 
în îndeplinirea și realizarea atribu
țiilor ce-i revin. A menține amintita 
prevedere în proiectul de lege în
seamnă a recunoaște raporturi de 
subordonare și nicidecum numai de 
colaborare între comitetele executive 
și comisiile permanente ale consilii
lor populare. Menținînd textul arti
colului 30 fără cuvîntul „coordonare" 
se poate realiza ceea ce se preco
nizează și are în vedere legea să 
facă din comisiile permanente, adică 
organisme reale de control și stu
diu pe care într-adevăr să se spri
jine consiliile populare în activitatea 
ce o desfășoară.

La art. 42 se prevede modalitatea 
de adoptare a deciziilor comitetelor 
executive și cine le semnează. Sînt 
de părere ca acest articol să fie în
tregit cu următoarea completare : 
„comitetele executive adoptă decizii 
pe baza și în executarea legii" 
ceasta pentru a defini și caracteriza 
cît mai deplin activitatea organelor 
administrative. Această completare 
se impune cu atît mai mult cu cît 
la art. 10, în care se vorbește de a- 
doptarea hotărîrilor de către consi
liile populare, se face precizarea că 
acestea se adoptă cu respectarea 
legii, deși putea lipsi această pre
vedere. Or, înfăptuirea activității ad
ministrative se caracterizează tocmai 
prin acea formă fundamentală de 
activitate a statului care constă în 
organizarea punerii în executare a 
legilor și altor acte normative ba
zate pe legi.

La art 65 alineatul 3 există o pre
vedere din care rezultă că deputății 
coordonează activitatea comitetelor 
de cetățeni. în loc de cuvîntul „co
ordonează" ar fi mai potrivit dacă 
s-ar spune „sprijină", deoarece acest 
lucru l-ar putea face în mod real 
deputății. Coordonare înseamnă im
plicit și îndrumarea unor activități 
în sens unitar, sarcină care, în ca
zul comitetelor de cetățeni, revine 
de fapt în exclusivitate numai comi
tetelor executive.

numirea și revocarea conducători
lor organelor locale de specialitate 
se face atît de către consiliul popu
lar cît și de către comitetul său exe
cutiv. Socot că prevederile acestor 
articole trebuie să fie puse de acord 
pentru a nu lăsa nici un fel de 
echivoc sau neclaritate care poate da 
naștere la interpretări diferite.

De asemenea, din economia textu
lui art. 51, alineatul 2, rezultă că 

■ organele locale de specialitate ale 
administrației de stat sînt subordo
nate numai comitetelor executive, și, 
prin deducție, se poate subînțelege . 
că implicit acestea sînt subordonate 
și consiliilor populare. Pentru a nu 
da naștere la nici un fel de dubiu, 
sînt de părere să se prevadă, 
acest text, că organele locale 
specialitate sînt subordonate ; 
față de consiliile populare cît 
față de comitetele lor executive.

Deoarece proiectul de lege păs
trează proporțiile unei legi cadru 
fără a dezvolta dispozițiile sale mai 
în amănunt, ar fi necesar ca pentru 
întreaga procedură de organizare și 
desfășurare a sesiunilor consiliilor 
populare să se prevadă elaborarea 
unui regulament care să fie aprobat 
de fiecare consiliu popular cu avizul 
organului ierarhic superior. Lipsa a- 
cestui regulament ar putea da naște
re la practici diferite și greșeli în 
măsură să afecteze condițiile de va
labilitate Și 
adoptate.

Proiectul 
funcționare 
în forma și . . .
tă un document politic și juridic de 
mare valoare și el asigură cadrul le
gal desfășurării activității complexe 
ce va trebui să o desfășoare organe
le,, locale ale puterii, și administra
ției de stat în unitățile ' teritorial- 
administrative în care sînt alese.

Orînduirea socialistă a 
asigurat, pentru prima 
oară în istoria țării noas
tre, tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalita
te, o egalitate deplină în 
drepturi și posibilitatea 
multilaterală de a se a- 
firma în viața socială. As
tăzi, cetățenii patriei 
noastre sînt fii egali ai 
marii noastre familii — 
Republica Socialistă
România. Prietenia și 
colaborarea frățească
dintre poporul român și 
naționalitățile conlocui
toare reprezintă unul din 
principalele izvoare ale 
unității moral-politice a 
poporului nostru.

Aceste trăsături esen
țiale ale orînduirii noas
tre de stat și ale politi
cii partidului și guvernu
lui sînt reflectate cu 
pregnanță în proiectul le
gii de organizare și func
ționare a consiliilor popu
lare.

Consiliile populare — 
se subliniază în proiect 
— înfăptuiesc pe plan 
local politica națională 
marxist-leninistă a parti
dului și statului, asigu- 
rînd tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalita
te, deplina egalitate în 
drepturi în toate dome
niile vieții economice, po
litice, juridice, sociale și 
culturale.

Una din principalele 
atribuții ale consiliilor 
populare constă în mobi
lizarea resurselor pentru 
dezvoltarea multilaterală 
economică, socială și cul
turală a tuturor județe
lor, orașelor și satelor, 
pentru creșterea armo
nioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul 
tării.

Regiuni altădată menți
nute în înapoiere, printre 
care și unele unde ală
turi de români trăiesc 
oameni ai muncii de alte 
naționalități, 
prezent un 
centuat de
economică și social-cultu
rală. Este revelator fap
tul că în ultimii ani în 
județul Mureș au fost 
puse în funcțiune nume
roase obiective industria
le importante : combina
tul de îngrășăminte azo- 
toase și fabrica de pie
lărie din Tg. Mureș ; ter
mocentrala din Luduș. 
Zeci de întreprinderi au 
fost reutilate șî moderni
zate.

Proiectul subliniază că

consiliile populare con
duc întreaga activitate 
de stat pe plan local, 
urmărind valorificarea, în 
continuare, a potențialu
lui material și uman. în 
acest scop, consiliile 
populare dispun de o lar
gă autonomie și o arie 
de atribuții noi care mă
resc capacitatea lor de 
organizare și mobilizare. 
Printre altele trebuie să 
subliniem importanța pe 
care o vor avea în acti
vitatea locală comisiile 
permanente și comisiile 
temporare ale consiliilor 
populare, organizate —

ta unitățile administrativ- 
teritoriale locuite și de 
populație de altă națio
nalitate decît cea româ
nă, în organele locale ale 
puterii de stat sînt aleși 
și oameni ai muncii din 
rîndul acestor naționali
tăți. Organele locale folo
sesc, oral și scris, și 
limba naționalității res
pective și fac numiri de 
funcționari din rîndul a- 
cesteia, sau al altor cetă
țeni care cunosc limba și 
felul de trai al populației 
locale. Relevăm faptul 
că Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste

0 nouă reflectare
a

le-a ales. Și nici nu poate 
deoarece consiliul popular 
fi înlocuit de comitetul său 
în exercitarea atribuțiilor 
date prin lege. în afară de

a-

așa cum specifică pro
iectul — pe principalele 
ramuri și domenii ale 
activității, potrivit speci
ficului și nevoilor lo
cale.

Un criteriu principal al 
democratismului care stă 
la baza proiectului de 
lege îl constituie posibi
litățile largi de atragere 
și participare nemijlocită 
a oamenilor muncii de 
toate naționalitățile . la 
conducerea treburilor ob
ștești. Se știe de altfel 
că în Marea Adunare Na
țională au fost aleși 67 
de deputați din rîndul 
naționalităților conlocui
toare ; 16 000 de deputați 
aparținînd naționalități
lor. conlocuitoare parti
cipă la activitatea consi
liilor populare. voltarea tezaurului co-

Proiectul subliniază că mun al culturii socialiste

România editat de Con
siliul de Stat și textele 
oficiale ale Marii Adu
nări Naționale apar și în 
limba maghiară.

Consecventa politicii 
naționale a partidului își 
găsește o ilustrare în pro
iectul pe care îl dezba
tem șl prin faptul că a- 
cordă atribuții largi con
siliilor județene în dez
voltarea continuă a con
dițiilor materiale pentru 
înflorirea culturii națio
nalităților conlocuitoare, 
în tara noastră sînt astăzi 
larg răspîndite și prețuite 
operele unor scriitori, ar
tiști plastici, muzicieni 
din rîndul naționalităților 
conlocuitoare, care ală
turi de, confrații lor co

din patria noastră. învă
țământul de toate gra
dele este accesibil tu
turor fiilor patriei. Pes
te 1 200 de grădinițe și 
aproape 2 000 de școli și 
secții în învătămîntul de 
cultură generală funcțio
nează în limbile națio
nalităților conlocuitoa
re ; mii de studenți 
maghiari urmează cursu
rile învățămîntului supe
rior în secții cu limba de 
predare maghiară. La Tg. 
Mureș se află Institutul 
de teatru cu limba de 
predare maghiară. Națio
nalitățile conlocuitoare 
din tara noastră dispun 
de multiple mijloace 
informare în limba 
maternă. Se tipăresc 
prezent 41 de ziare și 
viste în limbile maghiară, 
germană, sîrbă etc.

Atribuțiile noilor con
silii populare, fixate în 
proiectul de lege, sînt 
mult extinse față de cele 
ale vechilor sfaturi 
populare. Sînt grăitoa
re în acest sens a- 
tribuțiile și drepturile ce 
revin consiliilor populare 
în alegerea funcționarilor 
și în raporturile lor cu 
alte organe și instituții 
de stat. Aplicîndu-se 
principiul prevăzut de 
articolul 101 din Consti
tuția Republicii Socialiste 
România, unde se arată 
că judecătorii și asesorii 
populari sînt aleși, pro
iectul de lege acordă con
siliului popular județean 
dreptul de a alege și re
voca pe judecătorii tribu
nalului și procurorii șefi 
ai procuraturilor jude
țene. Conducătorii aces
tor organe vor prezenta 
periodic dări de seamă în 
fata consiliului popular.

Găsesc necesar ca în 
proiect să se includă o 
prevedere cu privire la 
numirea președinților tri
bunalelor județene și a 
procurorilor.

Concretizînd principiile 
elaborate de Congresul al 
IX-lea și de Conferința 
Națională, proiectul legii 
de organizare și funcțio
nare a consiliilor 
lare se încadrează 
piui program de 
stabilit de partid 
dezvoltarea 
continuă a 
socialiste în țara noastră.

de 
lor 
în 

re-

CU F

Proiectul de lege supus discuției creează con
diții pentru ca problemele 
joră dezbătute de consiliile 
meinic analizate și urmate 
hotărîri corespunzătoare.

în legătură cu aceste prevederi aș vrea să 
fao și unele propuneri. După părerea mea ar fi 
necesară precizarea modalității alegerii mem
brilor comitetului executiv, pe funcții, pentru 
evitarea unor interpretări diferite și asigurarea 
democratismului, exprimat prin vot secret. Pen
tru ca activitatea biroului permanent al comi
tetului executiv să fie cu adevărat eficientă ar 
trebui să prevadă dreptul acestora de a emite 
acte juridice corespunzătoare. Exercitarea con
trolului ierarhic superior este explicită pentru 
hotărîrile consiliilor populare și pen*ni dispo
zițiile organelor locale de specialitate dar 
omisă în ce privește deciziile comitetelor 
executive. Pentru decizii ar fi necesară preciza
rea nu numai a anulării, ci și a revocării sau 
modificării lor, spre a se evita astfel dificultățile 
întîmpinate în activitatea practică de pînă acum. 
Ar fi necesară, de asemenea, precizarea eficaci
tății hotărîrilor și deciziilor emise, ca urmare a 
analizării activității diferitelor unități ce nu

Elaborat 
principiilor 
Conferința 
partidului 
iectul 
re și 
liilor 
drul 
citarea 
Pe plan local în dome
niile vieții administrative, 
economice, gospodărești și 
social-culturale. Prevede
rile proiectului de le
ge — supus acum dez
baterii publice — se carac
terizează prin profunzi
mea concepției, prin adînci- 
rea caracterului democra
tic al activității de stat, 
prin creșterea autonomiei 
și autorității 
populare, prin 
răspunderii comitetelor lor 
executive.

Apreciem că prin aceas
ta se ajunge la o mai mare 
vitalizare a organelor pu
terii de stat, la o dinami
zare a activității lor la toa
te nivelurile. Se creează 
astfel posibilități mai mari 
de afirmare pentru consiliile 
populare municipale. Deli- 
mitînd mai precis atribu
țiile consiliilor populare, 
proiectul de lege atenuează 
tendința, care se accentua
se în ultimul timp, de con
centrare la nivelul județu
lui a atribuțiilor și compe
tențelor în rezolvarea dife
ritelor probleme care, în

de importantă ma- 
populare să fie te- 
de adoptarea unor

în spiritul 
stabilite de 
Națională a 

nostru, pro- 
de organizalegii

funcționare a consi- 
populare creează ca- 
legal pentru exer- 

puterii de stat

consiliilor
întăr'rea

popu- 
în am- 
măsuri 
pentru 

și adîncirea 
democrației

® • o

sînt subordonate consiliilor populare și comi
tetelor executive. Pentru a da posibilitatea de- 
putafilor 
mează a 
dinca de 
tința lor, 
siunea precedentă.,

Apreciez că proiectul de lege, cu îmbunătăți
rile ce i se vor aduce, va contribui la perfec
ționarea activității de viitor a consiliilor popu
lare și la sporirea eficacității ei.

să discute din timp problemele ce ur- 
fi dezbătute în sesiuni, propun ca or- 
zi a acestora să fie adusă la cunoș- 
fie la începutul semestrului, fie la se-

Aurel VASILESCU
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular provizoriu 
al județului Cluj

COMISIILE
PERMANENTE
In calitatea mea de secretar al Consiliului 

popular municipal Ploiești am avut ocazia să 
apreciez de multe ori contribuția substanțială

mod firesc, revin consi
liilor populare municipale, 
orășenești și comunale. 
Presa a dezbătut, de 
diferite aspecte 
tei probleme.

Spre deosebire 
ția actuală, prin 
iect de lege se acordă în- 
tr-adevăr atribuții

ale
altfel, 
aces-

situa-de
noul pro-

concre-

a comisiilor permanente Ia activitatea consi
liului popular. Am remarcat totuși că unele co
misii au o activitate restrinsă, uneori formală și, 
ca urmare, plutesc în neantul unor studii gene
rale, teoretice și neaplicabile. După părerea mea, 
cred că în noua lege de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare ar trebui să se pre
cizeze mai bine atribuțiile acestor comisii per
manente și locul lor în viata consiliilor populare. 
Poate ar trebui să se specifice ca activitatea co
misiilor să fie sistematic supusă discuțiilor se
siunii și să se aprecieze în mod concret apor
tul membrilor comisiei la rezolvarea sarcinilor 
prevăzute. Primarul să raporteze cum s-au a- 
plicat și cu ce eficacitate studiile si propunerile 
prezentate, iar în adunările deschise, pe circum
scripții electorale, cetățenii să fie informați de 
lucrările efectuate în urma activității comisiilor 
permanente. In felul acesta s-ar întări pe de 
o parte responsabilitatea comisiilor ca manda
tare ale cetățenilor, iar pe de altă parte s-ar 
realiza un control mai eficace din nartea mase
lor asupra consiliului popular. Sînt sigur că 
în felul acesta nu se va mai irosi timp cu ela
borări de studii și planuri de activitate care 
adeseori zac în sertare.

Nicu NICOLAU
secretar al Consiliului popular 
municipal Ploiești

Proiectul legii de organizare și 
funcționare a consiliilor populare, 
supus de curînd dezbaterii publice, 
are la bază experiența acumulată de 
organele locale ale puterii și admi
nistrației de stat, în condițiile noii 
împărțiri administrativ-teritoriale a 
țării. El exprimă sintetic preocupa
rea partidului și statului nostru de 
a ridica pe o treaptă calitativ supe
rioară activitatea consiliilor popu
lare, lărgindu-le în mod considera
bil atribuțiile în toate 
activitate. Așa cum de 
liniază în proiectul de 
activitate a consiliilor 
subordonată întăririi 
cialiste. Ele au sarcina să asigure 
buna gospodărire a resurselor mate
riale, dezvoltarea în continuare, în- 
tr-un mod armonios, a forțelor de 
producție și diversificarea, în funcție 
de nevoi, 
aflate în jurisdicția lor, astfel in
cit să 
continuă 
spirituale a poporului, 
cît mai largă și deplină a libertății 
și demnității tuturor oamenilor mun
cii. împuternicite prin lege, consi
liile populare vor răspunde de în
treaga activitate locală de stat, ele 
fiind chemate, prin însăși rațiunea 
existenței lor, să asigure în conti
nuare dezvoltarea complexă și mul
tilaterală economică, social-culturală 
și edilitar-gospodărească a județelor, 
municipiilor și comunelor.

în rîndurile de mai jos mă voi 
referi la cîteva aspecte, poate nu 
la cele mai semnificative, prin care 
noul proiect de. lege își dovedește 
caracterul viabil,. impus de practică, 
de sarcinile mari care stau și ta 
fața județului nostru. Deși în ul
timii ani, pe teritoriul județului Te
leorman au fost amplasate cîteva 
obiective industriale, între care un 
mare combinat chimic, la Tr. Măgu
rele, totuși cea mai mare parte a 
locuitorilor județului sînt cuprinși în 
agricultură. Pornind de la această 
situație, vreau să remarc faptul că 
proiectul de lege 
clar atribuțiile de 
ce revin consiliilor 
făptuirea politicii 
agriculturii în pas cu nevoile 
consum ale populației, ale economiei 
naționale. între altele, aceste atribu
ții sînt, deopotrivă, drepturi și obli
gații pentru organele noastre locale. 
Lor le revine sarcina de a hotărî și 
planifica producția agricolă, vegeta
lă, și animală, de a lua toate măsu
rile legale pentru continua întărire 
economico-organizatorică a unități
lor agricole socialiste, pentru folosi
rea rațională a fondului funciar.

Fie că e vorba de domeniul agri
col, industrial sau de alte sectoare 
de activitate, trebuie remarcat fap
tul că proiectul de lege clarifică 
foarte bine și definește rolul și 
atribuțiile organelor de specialitate 
care funcționează pe lîngă comitetul 
executiv al consiliului popular și 
care sînt subordonate acestuia, cît 
și organelor centrale de resort. Este 
deosebit de important în acest sens 
faptul că viitoarea lege obligă mi
nisterele și organele centrale ale 
administrației de stat să ’ transmită 
organelor locale de specialitate în
drumări numai prin comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
pective. Această 
gur menirea să 
stare de lucruri 
tîmplă adeseori 
for superior să

stabilește foarte 
mare răspundere 
populare în în
de dezvoltare a 

de

res- 
prevedere are desi- 
înlăture definitiv o 
anacronică. Se în

că Indicațiile unui 
fie aduse la cunoș-

tința comitetului executiv al consi
liului popular nu direct, ci prin in
termediul conducătorului organului 
local 
cutiv 
fapte 
bine 
dacă 
acestui organ al puterii de stat în 
îndeplinirea sarcinilor sale multiple. 
Și pentru că am amintit mai sus de 
dubla subordonare a acestor organe 
locale de specialitate, vreau să fac 
următoarea propunere. Așa cum se 
prevede în proiectul de lege, consili
ile populare conduc, îndrumă, contro
lează și finanțează activitatea orga
nelor locale de specialitate ale pu
terii de stat și numesc pe conducă
torii acestora. Considei- că nu este 
nevoie de o dublă subordonare a 
acestor organe, așa cum prevede 
capitolul VII, articolul 51. Ministe
relor și organelor centrale de resort 
să le revină doar dreptul și obliga
ția de a da indicații și îndrumări de 
specialitate, conform 
din același capitol.

Principiul atragerii 
nemijlocite a maselor 
muncii la conducerea 
treburilor obștești, 
definește de fapt democrația noas
tră socialistă, este atributul suprem 
al acestui proiect de lege. în această 
direcție, un exemplu grăitor îl ofe
ră comisiile permanente de deputați, 
organizate pe ramuri și domenii. 
Desigur, aceste comisii trebuie orga
nizate nu la întîmplare, ci în func
ție de specificul și nevoile locale, 
căci ele vor juca un rol deosebit de 
important -ta întreaga activitate a 
consiliilor populare. Pe lîngă sarci
na de a studia pe plan local, la ce
rerea comitetelor executive sau din 
proprie inițiativă, problemele ridi
cate de viața materială și spirituală, 
și de a prezenta propuneri pentru 
rezolvarea lor, aceste comisii pri
mesc, prin noua lege, investituri și 
mai largi. Faptul că ele sînt împu
ternicite să avizeze sau nu proiec
tele de hotărîri elaborate de comite
tul executiv, înainte ca acestea să 
fie supuse spre aprobare consiliului 
popular, conferă activității lor un 
caracter profund științific. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
aceste comisii trebuie să atragă la 
activitatea lor — așa cum se preci
zează în proiectul de lege — ce
tățeni care prin pregătirea de spe
cialitate și experiența acumulată pot 
contribui substanțial la bunul mers 
al treburilor.

Experiența acumulată, ca preșe
dinte ' al consiliului județean, mă de
termină să formulez cîteva propu
neri. Printre altele, deși găsesc foarte 
bună prevederea articolului 43 cap. 
VI cu privire la alcătuirea biroului 
permanent al comitetului executiv, 
cred că este necesar să se facă ur
mătoarele precizări : să se stabi
lească precis atribuțiile acestuia ca 
organ operativ de lucru și să i se 
dea dreptul de a elabora decizii cu 
caracter personal, care ulterior să 
fie supuse spre aprobare comitetului 
executiv. Această propunere porneș
te de la 
cutiv al 
care s-a 
cu zi cu 
operativ 
așteptăm

SHaasHHaBaaBHHa
le de activitate care acum 
sînt concentrate la județe. 

Pornind de la situația 
practică a municipiului 
Constanța, voi arăta că 
există o anumită interde
pendentă între diferite ac
tivități, cum sînt cele bal
neare, de comerț, gospodă
rie comunală, cultură și să

lar municipal. Această o- 
rientare s-a dovedit efi
cientă. Exista o bogată ex
periență acumulată, cu re
zultate bune. Pentru a-mi 
sprijini afirmația, voi ară
ta că planul de prestații 
balneare a fost realizat în 
proporție de 107 la sută,

sen necesare

te consiliilor populare mu
nicipale care le dau posi
bilitatea să conducă efec
tiv activitatea economică și 
social-culturală în sfera 
lor de cuprindere adminis
trativă. însă aceste atribu
ții se pot materializa nu
mai dacă consiliile popu
lare municipale vor avea 
în subordinea lor sectoare-

nătate. Spre deosebire de 
alte locuri din tară, unde 
activitățile economice au 
fost trecute în competența 
consiliilor populare județe
ne. la noi, în urma noii îm
părțiri administrative. în
treprinderile balneo-cli- 
matice de pe litoral au ră
mas în continuare sub con
ducerea consiliului popu-

iar la beneficii în proporție 
de 118 la sută, în condițiile 
unei deserviri corespunză
toare a turiștilor. Cred că . 
și în lege ar fi bine să se 
formuleze mai larg și mai 
precis sarcinile consiliilor 
populare în conducerea și 
organizarea activității 
neo-turistice care, după

bal- 
cum

se știe, formează un an
grenaj complex și multila
teral de deservire. Pornesc 
de la situația specială a 
Constantei, dar cred că 
chestiunea privește și mul
te dintre celelalte munici
pii ale tării avînd în ve
dere perspectivele de dez
voltare a turismului și ac
tivității balneare în fiecare 
din zonele tării.

Prin atribuțiile pe care 
noua lege le asigură mu
nicipiilor se creează posibi
litatea ca la Constanta ac
tivitatea balneo-climatică 
să se îmbine cu celelalte 
activități de care este im
plicit legată. Sperăm că 
astfel vor putea fi înlătu
rate dificultățile pe care 
le-am întîmpinat în legă
tură cu transportul în co
mun pe litoral, aprovizio
narea cu apă, salubrizarea, 
amenajarea și întreținerea 
spatiilor verzi și în alte ac
tivități care țin acum de 
județ.

în aceeași ordine de idei, 
nici în problemele comer
țului de stat, ale conducerii 
întreprinderilor comercia
le, atribuțiile consiliilor 
populare municipale 
sînt suficient de bine 
cizate în proiectul de

De aceea cred că
siliul popular municipal 
nu trebuie să fie numai un 
organizator al aprovizionă-

nu 
pre- 
lege. 
con-

rii locale, fără competență, 
fără drepturi de conducere 
în activitatea comercială.

Firește că municipiile 
diferă destul de mult în
tre ele, ca întindere, popu
lație, nivel de dezvoltare, 
specific de activitate, deci 
implicit și ca arie de pro
bleme ce se cer rezolvate. 
Proiectul de lege gradează 
municipiile după numărul 
de locuitori. Cred că ar 
trebui însă să se aibă în 
vedere și alte caracteris
tici. Să mă refer numai la 
întinderea lor geografică. 
Astfel, municipiul Con
stanța se înșiră pe vreo 
70 km lungime, are în 
subordine 4 orașe și 4 
comune. De aceea, la gra
darea ca mărime a muni
cipiilor — ceea ce implică 
și o normare corespunză
toare de personal, mijloace 
de transport etc. — legea 
ar trebui să țină seama și 
de întinderea geografică.

Așadar, atribuțiile mu
nicipiilor. care evident 
apar sporite în proiect, ar 
trebui, cred, să fie mai bine 
precizate în legea de orga
nizare și funcționare a con
siliilor populare.

Ion POPA
vicepreședinte
al Comitetului executiv
al Consiliului popular 
al municipiului Constanta

experiența comitetului exe- 
consiliului popular județean 
întîlnit în practica sa de zi 
necesitatea de a lua ta mod 
hotărîri importante. Dacă 
aprobarea unei noi ședințe 

de comitet executiv, îngreunăm ac
tivitatea instituțiilor vizate de hotă
rîrile respective. Pentru că vor
bim de atribuțiile comitetelor 
executive, cred că e bine să 
se prevadă și dreptul acestora de a 
reveni și anula, parțial sau total, o 
decizie proprie, dacă constată că 
e oportun. A aștepta anularea ei 
de către organul ierarhic superior 
înseamnă adeseori un consum 
timp prețios.

Consider, de asemenea, că la 
23, capitolul III, la aliniatele h 
e nevoie să se precizeze mai 
pînă unde se întind atribuțiile con
siliilor populare privind C.A.P., 
I.A.S., I.M.A., cooperația meșteșugă
rească și de consum, cum și în ce 
măsură pot controla activitatea aces
tora. Ar fi necesar să rezulte din 
lege că aceste organizații răspund în 
fața consiliului popular, cel puțin în 
ceea ce privește îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii în cooperația 
meșteșugărească și de consum și a 
planului de contractări cu statul în 
C.A.P. și I.A.S,

Propun, de asemenea, să se scoa- 
tă termenul „demisie" de la artico
lul 34, fiind vorba de reprezentanți 
aleși, deoarece celelalte aspecte in
tervenite în perioada unei legisla
turi pot fi rezolvate prin „revo
care". Ar mai fi necesar ca în noua 
lege să se precizeze mai detaliat a- 
tribuțiile președintelui și ale secre
tarului comitetului executiv.

După adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a acestui proiect 
de lege, se vor crea posibilități și 
mai mari pentru participarea mase
lor largi de oameni ai muncii, de 
toate categoriile și naționalitățile, la 
rezolvarea tuturor problemelor pe 
care viața le ridică pe plan local. 
Se deschide astfel consiliilor popu
lare o largă arie 
competențe care vor permite o 
mai mare angrenare a acestor or
gane la îndeplinirea sarcinilor de 
răspundere ce le revin în înfăptui
rea politicii partidului și a guvernu
lui de desăvîrșire a construcției so
cialiste.

de

art. 
și i 
clar

de atribuții și
și
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Proiectanțsî concep 
organizarea științifică 
a producției și a muncii

nu și pentru ei
Inchipuiți-vă un medic, în timp 

ce-și aprinde țigară după țigară, dînd 
sfaturi pacienților să renunțe la 
fumat dacă vor să-și prelungească 
viața. Desigur, el nu va fi crezut, 
sau în cel mai bun caz, ar fi pus în 
situația de a răspunde la multe... în
trebări. Această imagine ne-a fost 
sugerată de „bilanțul" anchetei noas
tre privind modul de desfășurare a 
acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii în unele insti
tute de proiectare. Cum adică, pro
iectarea înregistrează un paradox : 
în timp ce concepe și organizează 
superior activitatea noilor obiective 
de investiții, se arată mai puțin re
ceptivă și operativă în ceea ce o 
privește ? Aceasta este realitatea. De 
un an și jumătate de cînd s-a declan
șat acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii. în acest 
domeniu proiectarea se găsește tot 
în faza incipientă. încă se mai fac 
„considerații" asupra greutăților pe 
care le implică organizarea științifică, 
încă se mai investighează eventuale 
teme de studiu...

Desigur, locul special ocupat de 
proiectare. între polii determinant! 
ai eficienței investițiilor: gîndire 
economică și tehnologie, îi pune în 
față probleme specifice numai ei. 
Acest „specific" poate însă justifica 
de ce se bate pasul pe loc, de ce lip
sește o organizare eficientă în aceas
tă acțiune de organizare ?

O primă remarcă — asupra căreia 
trebuie să dea răspuns forurile de 
resort — se referă Ia faptul că insti
tutele de proiectare au avut... dis
pensă și au început mult mai tîrziu, 
la date diferite, acțiunea de organi
zare științifică a producției și a 
muncii, desfășurată sub auspicii di
ferite. Implicit, a apărut o dispersare 
a modalităților în care este concepu
tă și abordată această acțiune.

— Ne-am constituit încă de anul 
trecut într-un colectiv larg cu sar
cini speciale, ne-a relatat inginerul 
proiectant consilier Victorian Bă- 
nescu, din Institutul de Proiectare a 
Construcțiilor Tip. Plecînd de la do
cumentațiile obținute din străinătate, 
cit și de la experiența instituțiilor 
autohtone, am efectuat un studiu de 
informatică asupra a două tipuri de 
probleme, legate de serviciile func
ționale și, bineînțeles, de proiectare. 
In esență, acest studiu a dus la a- 
doptarea unor măsuri de îmbunătă
țire corespunzătoare.

Rezultatele obținute merită să fie 
prezentate. Numai la 5 unități func
ționale examinate s-au preconizat e- 
conomii la fondul de salarii de 60 000 
lei și reducerea timpului de proiec
tare cu 16 000 ore pe an. Este un în
ceput bun, dar cu o floare nu se face 
primăvară, fiindcă în alte institute, 
ca Institutul de Studii și Proiectări 
Energetice, Institutul pentru Proiec
tări Laminoare (I.P.L.) am constatat 
o adevărată studiomanie, o 
lanșă de teme atacate, pe o 
dispersată, greu de urmărit, 
consecința ? Aproape nici o 
sură nu s-a aplicat, deși 
suficiente sectoare în care se poate 
acționa fără să fie nevoie de angaja
rea consilierilor și experților. O ase
menea risipire a forțelor în atîtea 
direcții exprimă, de fapt, lipsa de 
orientare în acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
în timpul anchetei s-a ridicat între
barea : dacă faci totul acum, mai 
tîrziu ce mai faci ? E cert că a apă- . 
rut pericolul ca organizarea superi
oară a proiectării să fie interpretată 
ca un proces, care la un moment 
dat poate fi oprit. Se ivește. însă, o 
contradicție de fond : cum se vor 
împăca aceste „soluții fixe" cu cer
cetarea continuă, ca posibilitate 
unică de nerfecționarc a activității 
proiectanților

Am întîlnit și institute unde orga
nizarea proiectării este privită ca o 
chestiune tinînd de viitorul îndepăr
tat. La Institutul pentru Planuri de 
Amenajare și Construcții Hidroteh
nice (I.P.A.C.H.) însuși modul de or
ganizare a serviciului respectiv este 
ilustrativ.

— Colectivul nostru este format 
din 3 persoane, ne-a arătat ing. Con
stantin Soancă. Eu. în calitate de șef 
de serviciu, un inginer angajat cu 
jumătate de normă și un economist. 
Din păcate, eu sînt detașat periodic, 
.pentru a urma cursurile de perfec
ționare. și atunci greutatea rămîne 
pe umerii economistului, pentru că 
jumătate de normă este, orice s-ar 
spune, jumătate de normă. Singura 
noastră facilitare, în 
junctură. o constituie faptul că în 
rezolvarea problemelor 
nu sîntem constrînși 
precise.

Deci, un fel de organizare pe... cînd 
s-o putea. Dar lucrurile nu se opresc 
aici. Am fost informați că temele în 
studiu — șapte la număr — au fost 
sugerate de către forul tutelar. Comi
tetul de Stat al Apelor. Desigur, 
există probleme cu caracter general 
care se întîlnesc pretutindeni. Dar 
paralel, nu se pot omite problemele 
specifice, care țin de institutul în 
cauză și care pot fi deoistate si cu-

noscute numai prin precizarea con
dițiilor particulare în care își au 
ele obîrșia. Cine poate face mai bine 
acest lucru decît colectivul institu
tului respectiv ? Faptul că temele au 
fost trasate ca o sarcină de undeva, 
din afară, nu demonstrează, indubi
tabil, modul impersonal de abor
dare a acestei acțiuni, făcută ca să 
fie ? Mai mult decît atît: însuși forul 
tutelar amintit manifestă inconsec
vență în ceea ce privește tematica

ancheta
economica

ava- 
arie

Si 
mă- 
sînt

această con-

ce ne revin 
de termene

fixată. In funcție de cauze, mai mult 
sau mai puțin obiective, dispune în
ceperea unor studii și abandonarea 
altora. Această soartă a avut-o pro
blema perfecționării fluxului infor
mațional, care s-a oprit undeva, la 
jumătatea drumului, în așteptarea 
unor decizii mai binevoitoare.

Scurtarea duratei procesului de 
proiectare, printr-o justă dimensio
nare a timpului afectat elaborării 
proiectelor, trebuie să facă obiectul 
unor preocupări speciale. Accentul 
trebuie pus pe eliminarea tuturor 
verigilor inutile, care nu fac decît 
să lungească durata acestui proces. 
In acest sens, unii studiază posibili
tatea creării unor colective complexe 
de proiectare, formate din tehnolog, 
proiectant de utilaj și proiectantul 
constructor. In felul acesta, s-ar în
lătura circulația inutilă în timp a 
temelor de proiectare, între diferitele 
ateliere. Ne-am interesat la I.P.A.C.H. 
cum se acționează în această privință.

— N-am abordat încă acest aspect, 
ne-a spus inginerul amintit. S-ar 
putea ca în viitor să o facem, deși 
nu credem în eficacitatea metodei. 
După părerea noastră, paralel cu 
economisirea timpului, ar apărea și 
alte efecte, care s-ar repercuta în 
mod defavorabil asupra calității pro
iectelor.

Are vreo acoperire în practică a- 
ceastă concepție fatalistă ? Investi- 
gînd și în alte institute situația, am 
putut afla că la Institutul de Pro
iectări în Construcții și Materiale de 
Construcții (I.P.C.M.C.), crearea unor 
astfel de colective complexe, îm
preună cu o lansare judicioasă a 
proiectelor, au dus la obținerea unor 
rezultate deosebite. Dacă înainte faza 
de studiu tehnico-economic la dezvol
tarea unei fabrici de ciment se pre
lungea cu circa 8 luni, acum și stu
diul tehnico-economic și proiectul de 
execuție sînt realizate în aproape 
4 luni.

Departe de noi intenția de a ne 
erija în sfătuitori asupra modului în 
care institutele să-și organizeze for
țele de muncă, dar fenomenul pre
zentat ne-a reținut atenția prin „filo
zofia" lui. Este vorba de perico
lul denigrării șanselor unei ac
țiuni, înainte ca ea să fi fost expe
rimentată. Pe păreri și impresii sim
pliste — gen I.P.A.C.H. — nu se 
poate face organizarea științifică. 
Fapt este că... rezultatele de la 
I.P.C.M.C. merită să pună pe gînduri 
conducerea acestui institut.

Concepută ca o acțiune de am
ploare deosebită, organizarea supe
rioară în proiectare vizează probleme 
asupra cărora se poate opera cu 
ușurință : o mai bună organizare a 
locului de muncă. înlăturarea timpi
lor neproductivi. Interesîndu-ne de 
felul în care și-au găsit ecou aceste 
probleme. în toate institutele vizitate 
am fost informați că ele sînt în
scrise pe agenda viitorului. Mai mull 
chiar, asupra unor probleme persistă 
serioase confuzii. De pildă, la I.P.L. 
și I.P.A.C.H. ni s-a relatat că în ca
drul acțiunii de utilizare la maximum 
a fondului de timp s-au luat o serie 
de măsuri menite să conducă la res
pectarea cu strictete a pauzelor, la 
anularea învoirilor și doar atît. In 
perioada programului — aceleași 
șuete... Era oare nevoie de crea
rea unui serviciu de organizare 
științifică ca să se pună capăt unor 
învoiri nemotivate, sau să se asigure 
respectarea timpului afectat pauzei ?

Este cunoscut că proiectarea se 
deosebește radical de celelalte forme 
de activitate prin faptul că — fiind 
o activitate de concepție presupune o 
anumită notă personală, care inter
vine prin angrenarea unor factori su
biectivi, cum ar fi pasiunea, dispozi
ția, afinitatea pentru anumite proble
me sau moduri de rezolvare. în aces^ 
te condiții, se întrevede cu ușurință 
necesitatea ca organizarea superioară 
a proiectării să aibă în cîmpul său de 
acțiune — înainte de orice — factorul 
uman, element preponderent în 
munca de concepție.

Nu există nici o soluție ? Ba da 
F.a constă în abordarea cu mai mult 
curaj și competență a problemei 
optimizării schemelor organizatorice

în unele institute, s-au început, de 
aproape o jumătate de an, ample 
studii în care se urmărește depista
rea măsurilor caracteristice, care 
dimensionează capacitatea de proiec
tare. S-au imaginat modele matema
tice adecvate, s-au elaborat programe 
de introducere pe calculator a ele
mentelor necesare, s-au conturat 
ideile directoare. Eficacitatea acțiunii 
este însă contracarată de viteza 
de finalizare a măsurilor, de a- 
cest paradox : cînd au raționa
lizat schema, cînd au lucrat mașinile, 
au obosit proiectantii. Oare cît timp 
va trebui să treacă pînă cînd măsu
rile vor fi aplicate în practică, cu 
rigurozitate și fără bătaie de cap ? 
Este inabordabilă organizarea ști
ințifică în proiectare 7 în acest do
meniu nimic nu mai poate fi per
fecționat ? Ce părere au conducerile 
ministerelor ce au în subordine in
stitutele de proiectare ?

Ing. Cristian ANTONESCU
Combinatul petrochimic Pitești. Complexul de pirohzâ. 
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LA I.A.S. LEHLIU

Efectul premierii 
după principiul 

Lome împarte 
\parte-și face"

LA COTA MAXIMĂ DE 220 m ÎNĂLȚIME
DEVA (corespondentul „Scinteii") Pe șantierul centralei termoelectrice 

din Deva, aflată în plină construcție și care va avea în final o putere insta
lată de 800 MW. s-au terminat lucrările celei mai înalte construcții indus
triale din tară, coșul de fum, unde s-a atins cota maximă de 220 m înălțime, 
cu 12 zile mai devreme față de prevederile graficului.

Această construcție gigant, considerată de specialiști ca fiind „coloana 
vertebrală" a termocentralei, are diametrul de 35 m la bază și 6.80 m la cota 
finală. La construcția lui s-au utilizat peste 7 000 mc beton armat, iar ar
măturile metalice folosite echivalează cu o bară lungă de 715 km și un 
diametru de 10 mm. Recordul deținut pînă în prezent de coșul de fum de 
la C.E.T.-Craiova este „bătut" aici pe verticală, de aceiași oameni, cu 20 
metri. Din brigada complexă care a lucrat pe acest șantier se evidențiază, 
în mod deosebit, inginerii Iosif Vereșezan și loan Hogea, maiștrii Toan 
Kalman, Ințe Nicolae, Matei Stodler, muncitorii Constantin Vilău, Gri- 
gore Tîmpău și multi alții.
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0 componentă de bază a organizării științifice a producției

UTILIZAREA
RAȚIONALĂ

A CADRELOR TEHNICE
La începutul lunii oc

tombrie, la fabrica de me
dicamente „Terapia“-Cluj, 
situația realizării planului 
consemna pentru trimes
trul III al anului o de
pășire la producția globa
lă și ........................
derii < 
oane 1 
peste i 
anului, 
milioane

Care a 
bază al 
Acțiunea 
ganizare ... 
ducției și a muncii, des
fășurată în mod continuu. 
Numai prin cele 25 de mă
suri aplicate în acest an 
— din cele 29 de realizat 
pînă la sfîrșitul lui — s-au 
fructificat rezerve interne 
care au suplimentat pro
ducția globală cu aproape 
9 milioane lei, iar bene
ficiul peste plan cu mai 
mult de 800 000 lei. în a- 
cest sens, măsurile s-au 
îndreptat în principal spre 
mai buna organizare a 
conducerii și programării 
producției, spre ridicarea 
aportului concepției t.ehni- 
co-economice la îmbunătă
țirea activității 
Orientarea i 
ta pozitivă 
din ce în 
inteligență 
porni la o 
ca măsurile 
cadrul organizării superi
oare să dea 
efecte pentru

— Climatul 
ririi muncii 
tehnico-economică, ne rela
ta inginerul șef adjunct al 
fabricii, tovarășul Mihai 
Rusu, se datorează fap
tului că întreprinderea 
noastră face parte din cele 
71 de unităti industriale 
care experimentează 
mul îmbunătățit de

marl'ă a întreprin
de aproape 7 mili- 
lei, iar beneficiul 
plan. în 8 luni 

. era de peste 
lei.
fost suportul 

acestor succese ? 
hotărîtă de or- 

științifică a pro-

ale
10

de

fabricii. 
reflectă tendin- 
de a consuma 
ce mai multă 
înainte de a 
treabă, pentru 

! valorificate în

maximum de 
producție, 
propice întă- 
de concepție

(Urmare din pag.

siste- 
finan-

I)

tare, creditare și conduce
re a producției. Dispunînd 
de competente sporite, co
mitetul de direcție a decis 
să pună capăt irosirii for
țelor inginerești în activi
tăți mărunte ale producției 
și a atras mai mult decît 
înainte la supravegherea 
muncii concrete din fabri
că cadrele cu pregătire 
medie, dar cu o mare ex
periență în dirijarea pro
ceselor tehnologice.

Eliberați de o asemenea 
muncă ce nu solicita în- 
trutotul capacitatea șl pre
gătirea lor. inginerii și chi-

prin îmbunătățirea tehno
logiei de fabricație și res
pectarea cu strictete a pro
gramării rationale a dife
ritelor faze tehnologice, 
producția s-a mărit cu 1,8 
tone, realizîndu-se un 
spor în valoare de peste 
7 milioane lei. Implicit, s-a 
consemnat și o sporire a 
economiilor la prețul de 
cost 
luni 
cat 
lei.

Aceste 
felul în

planificat, care în 8 
ale 
la

anului s-au ridi- 
peste 5 milioane

economii, prin 
care au fost con-

Tribuna experienței înaintate

miștii au format un sector 
bine închegat de normare 
științifică — atît de nece
sar fabricii. în acest fel, 
am avut posibilitatea să 
alcătuim un comparti
ment bine conturat de 
organizare, completat cu 
un serviciu de cercetare 
propriu, uzinal, în care 
lucrează 8 chimiști cu stu
dii superioare.

Toți acești specialiști 
și-au orientat mai întîi 
studiile spre valorificarea 
potențialului tehnic și a 
capacității de fabricație a 
uzinei. Accentul s-a pus 
pe folosirea intensivă, mai 
productivă a utilajelor și 
pe îmbunătățirea randa
mentelor de fabricație la u- 
nele faze cheie ale proce
sului tehnologic. Numai la 
cloramfenicol, de pildă, ob- 
tinîndu-se creșterea indi
celui de utilizare intensivă 
a utilajului conducător — 
reactorul — cu 26 de pro
cente față de anul trecut.

stituite, demonstrează gri
ja cu care se privește în 
fabrică evoluția fiecărui e- 
lement al prețului de cost. 
Se poate spune însă că 
o preocupare mai intensă 
spre 
lă a 
tarea 
zilor 
tante 
tite de uzină, într-un cu- 
vint, a cheltuielilor nepro
ductive, ar fi de natură să 
ieftinească și mai vizibil 
producția fabricii. Condiții 
există și la fel multe re
zerve însemnate. De pildă, 
s-a atins în ultimul timp 
o bună 
ducției, 
șezării 
tați a 
științifice, 
ficativă, astfel, 
tea medie decadală a pro
ducției pe cele 9 luni ale 
anului, care s-a situat în 
prima decadă a acestora 
la nivelul a 37,5 la sută.

gospodărirea rationa- 
materiei prime, evi- 
amenzilor, a dobîn- 
la creditele res- 

și a penalizărilor plă-

ritmicitate a pro- 
consecintă 
întregii 
unității

Este

a a- 
activi- 

pe baze 
semni- 

ritmicita-

nici unproiect, nu avem aprobat 
grafic de eșalonare a realizării indi
catorilor. în această situație, o ana
liză privind atingerea parametrilor 
este foarte greu de efectuat. Este 
drept că noi nu am atins nici pre
țul de cost și nici rentabilitatea pro
iectată, dar ar trebui ca mai întîi să 
fie înlăturate cauzele negative prin
cipale care nu depind de noi și 
apoi să fim întrebați cum ne gospo
dărim"

Nu putem fi totuși de acord decît 
partial cu modul în care a pus pro
blema directorul fabricii. Este ade
vărat că unele modificări de preturi 
la materiile prime, schimbarea sor- 
timentației, calitatea nu întotdeauna 
corespunzătoare a unor materiale au 
determinat ca prețul de cost să urce 
peste nivelul proiectat. Dar fabrica 
nu are și partea ei de vină ? Nu 
este deloc normal ca, sub paravanul 
unor cauze din afară, să se facă 
prea puțin pentru creșterea econo
micității producției.

Să ne referim la un exemplu 
Printre sortimentele prevăzute în 
proiect a se fabrica se numără și 
hîrtia tratată la suprafață, care, da
torită calităților sale deosebite, se 
preconizează că va aduce fabricii un

în cea de-a doua — 35,1 Ia 
sută, iar în cea de-a treia 
la nivelul a 33,2 la sută, 
fiind incluse în calcul și 
realizările peste plan. Iar 
această producție ritmică, 
fără asalturi, fără vîrfuri 
de ore suplimentare, a per
mis eliminarea integrală a 
rebuturilor și refuzurilor 
beneficiarilor, consolidîn- 
du-se marca fabricii, atît 
pe plan intern cît și ex
tern. Nu întîmplător, în 
trei trimestre din anul cu
rent, plusul de livrări la 
producția pentru export 
s-a ridicat Ia aproape 5 
milioane lei valută.

La asemenea rezultate, 
nu este de mirare că — 
potrivit prevederilor expe
rimentării — personalul 
muncitoresc a 
1968, 291 490 lei 
ciale aferente 
peste plan și 
premii pentru 
plimentare la

primit în 
premii spe- 
beneficiului 
375 000 

livrările 
export 

contul realizărilor 
nul trecut. Privind 
spectivă, comitetul 
recție dirijează în 
o amplă acțiune pentru de
pistarea unor noi posibili
tăți proprii de creștere can
titativă și calitativă a pro
ducției în anul 1969. pe 
baza creditelor de mică 
mecanizare, a fructificării 
în continuare a potenția
lului tehnic și uman al în
treprinderii. Cursurile de 
ridicare a calificării, te
mele de cercetare științi
fică ale chimiștilor, ingi
nerilor, economiștilor sau 
tehnicienilor din unitate, 
încadrarea majorității mun
citorilor în acțiunea de 
treținere a utilajului, 
sînt tot atîtea dovezi 
în anul viitor eficienta 
tivității fabricii va marca 
un nou salt.

lei 
su- 

în 
a-din

în per- 
de di-, 
prezent

în-

că 
ac-

Dan POPESCU

Decalajul dintre indicii financiari
proiectați și cei realizați
însemnat de beneficii. Dar 

în prezent nu s-a putut stabili
spor 
pînă 
tehnologia optimă de fabricație. De 
ce ?

La această întrebare ne-a răspuns 
tov. ing. Mirela Nicolaeseu, șefa ser
viciului tehnic.

— „în mod normal, încercările de 
stabilire a acestei tehnologii trebuiau 
efectuate în perioada de probe pre
văzută. înainte de punerea în func
țiune. Am căutat însă să grăbim in
trarea în exploatare a utilajului și 
în acest mod am făcut și unele eco
nomii la fondurile de investiții. 
Acum nu ne putem periclita îndepli
nirea planului de producție efectuînd 
încercări sistematice de soluții pe 
utilaj. De aceea, experimentăm prin
tre picături, cînd avem posibilitatea"

Se adeverește încă o dată. în acest 
caz, că efectuarea în grabă a probe-

lor tehnologice se răzbună acum a- 
supra rentabilității întreprinderii.

Dacă nivelul prețului de cost nu se 
înscrie nici acum în prevederile pro
iectului inițial și ale celui recalculat 
ulterior în 1965, aceasta se datorește 
într-o mare măsură cheltuielilor ne- 
economicoase pe care le-a plătit în 
permanentă fabrica. Dintre acestea 
menționăm dobînzile la creditele 
restante, care au depășit în primele 
9 luni ale acestui an suma de 650 000 
lei. ca urmare a imobilizărilor de 
fonduri de peste 7 milioane lei. Nu 
cumva și aici e vina proiectantului 
că n-a „pronosticat" în estima tia eco
nomică și cuantumul acestor chel
tuieli ? Numai stocurile de hîrtie 
fără desfacere asigurată se ridică 
acum la 1 536 000 lei. In ultimă in
stanță. nefinalizarea procesului eco
nomic la aceste produse frustrează 
fabrica de încasarea unor beneficii

Măsurile întreprinse de partid pen
tru îmbunătățirea conducerii, plani
ficării, finanțării și organizării agri
culturii de stat au fost însoțite și de 
perfecționarea sistemului de cointe
resare materială a lucrătorilor din 
aceste unități în creșterea producției 
și a productivității muncii. Alături 
de salarizare, îmbunătățirea siste
mului de premiere s-a conturat ca 
un element deosebit de eficace. Fon
dul de premii alcătuit corespunzător 
depășirilor planului de producție și 
ale celui de venituri are menirea 
să stimuleze inițiativele fermierilor 
și ale celorlalți lucrători, ei știind 
că, cu cît producția sau venitul net 
sînt mai mari, cu atît sporesc și ve
niturile lor. Am reamintit, fie și în 
treacăt, aceste principii pentru că, 
deși cunoscute, ele nu sînt aplicate 
peste tot cu corectitudine.

întreprinderea agricolă de stat 
Lehllu, din județul Ialomița, una din- 

Itre unitățile fruntașe, mai ales în 
producția de cereale, a obținut în 
1967 rezultate foarte bune în pro
ducție, care se oglindesc de altfel 
și în fondul de premiere a cărui va
loare s-a ridicat la 4 691 000 lei. Efor
turile stăruitoare ale specialiștilor 
și ale celorlalți lucrători ai între
prinderii pentru obținerea unor pro- 
ducț-ii și beneficii mari au fost a- 
preciate de către conducătorii de 
partid și de stat în timpul vizitei pe 
care au făcut-o anul trecut în această 
unitate. Cu acel prilej însă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu atrăgea a- 
tentia asupra necesității ca măsurile 
întreprinse de partid pentru cointe
resarea materială a lucrătorilor din 
agricultura de stat să fie aplicate 
întocmai, așa cum s-a stabilit, pen
tru a-și atinge scopul.

într-o scrisoare adresată redacției, 
ing. Ion Stratan, mecanic șef la fosta 

I gospodărie de stat Valea Argovei, 
actualmente șef al sectorului meca
nic ia I.A.S. Slobozia, județul Ialo
mița. arăta nemulțumit că mai multi 
specialiști și lucrători din gospodă
riile de stat, care în anul trecut au 
fost arondate la I.A.S. Lehllu, re
partizați cu acel prilej la alte uni
tăți agricole de stat, au fost frustrați, 
în mod arbitrar, de drepturile ce li 
se cuveneau din fondul de premieie 
pe care întreprinderea respectivă l-a 
avut pentru rezultatele anului 1967. 
în urma cercetărilor întreprinse 
a reieșit că autorul sesizării 
are toate motivele să fie nemulțu
mit și alături de el și alți spe
cialiști și lucrători ai întreprinderii, 
întrucît la împărțirea fondului de 
prime n-au fost respectate princi
piile generale de retribuție și nici 
instrucțiunile Departamentului I.A.S. 
Aceste norme prevăd că premierea 
salariaților, chiar dacă între timp au 
plecat din unitatea respectivă, să se 
facă în raport cu vechimea în uni
tate și cu aportul lor direct în pro
cesul de producție. Totuși, specia
liștii și ceilalți lucrători, transferați 
în alte unităti. care în timpul ciclu
lui de producție al anului 1967 au 
contribuit la realizările întreprinde
rii agricole de stat Lehliu, au fost 
premiat! cu sume derizorii. în schimb 
specialiștilor cu funcții similare ră
mași în unitate li s-au acordat pre
mii de ordinul zecilor de mii de 
lei. Ba mai mult, tehnicianului cons
tructor V. Nicolau și economistului 
S. Zurzu. angajați în luna septembrie 
1967 și care nu au participat cu ni
mic la realizarea producției li s-au 
acordat prime de 15 000 și respectiv 
7 000 lei. Ca să nu mai vorbim de 
primele secretarelor, ale dactilogra
felor, ale altor funcționari legați de 
birou.

Vom confrunta mai jos iîteva ci
fre nu cu intenția de a minimaliza 
meritele celor care au condus pro
cesul de producție din această uni
tate fruntașă, ci pentru a sublinia 
subaprecierea de care s-au „bucurat" 
din partea respectivei conduceri cei 
care, datorită reorganizării agricul
turii de stat, au fost nevoiti să-și 
schimbe locul de muncă. Dintre cei 
plecați. 140 de persoane, ingineri, 

S medici veterinari, economiști, me
canizatori, muncitori permanent!, au 
primit prime în valoare totală de 
164 000 lei. iar fostul director al în-

însemnate și împiedică realizarea 
rentabilității proiectate.

Insuficient sînt valorificate și re
zervele interne de care dispune în
treprinderea pentru reducerea per
manentă a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale. între al
tele, în secția hîrtie, consumul spe
cific de celuloză înregistrează va
riații mari de Ia un trimestru la al
tul și uneori chiar de la o lună la 
alta, depășind constant atît nivelul 
proiectat, cît și pe cel planificat. Si
milar stau lucrurile și în ce priveș
te consumul la unele chimicale — 
colofoniu și clei animal — precum 
și la abur tehnologic. în mare par
te aceasta este o consecință a unei 
supravegheri insuficiente a proce
sului tehnologic, a nereparării la 
timp și în condiții de calitate a 
instalațiilor și utilajelor.

Niveluri ridicate în structura 
cheltuielilor nejustificate dețin încă 
pierderile provocate de bracuri. 
Procentul de bracuri depășește nor
ma admisă și, numai în 8 luni din 
acest an, s-au înregistrat aproape 
3 mii de tone, ceea ce înseamnă că 
a cincea parte din producție a 
fost rebutată. Chiar dacă bracuri
le se refolosesc ca maculatură, pier
derile nu se pot recupera integral, 
Influențînd negativ prețul de cost.

treprinderii, ing. St. Zainea, care la 
data stabilirii primelor fusese avan
sat pe postul de director al Trus
tului zonal I.A.S. Slobozia, ing. Al. 
Bobică, actualul director. St. Bra- 
gadiru, economist șef, și alte trei ca
dre din conducerea întreprinderii, 
între care și soția directorului de 
trust, au încasat la un loc 213 000 lei. 
Pe lingă aspectul pur financiar al 
acestui act arbitrar, surprinde lipsa 
de onestitate a actualei conduceri a 
întreprinderii care, călcînd în pi
cioare cele mai elementare norme 
de echitate profesională și colegială, 
ponegrește în stînga și în dreapta, 
în scris ori verbal, pe doi dintre cei 
care au încercat să-și apere dreptu
rile, dînd în vileag abuzurile comise 
la stabilirea primelor. In cîteva re
ferate de răspuns la sesizările repe
tate ale ing. I. Stratan, referate care 
poartă semnătura inginerului Al. Bo
bică. actualul director al întreprin
derii, se spune. Ia adresa inginerilor 
Gh. Pădureanu și I, Stratan că a- 
ceștia au fost comozi și indisciplinați, 
că lipseau de la serviciu, că au creat 
o stare de suspiciune și neîncredere 
în rîndul angajatilor din subordine. 
Toate acestea sînt infirmate în refe
ratul întocmit. în urma cercetărilor 
întreprinse de ing. Marius Mischiu 
de la Comitetul județean de partid 
Ialomița și Constantin Bucoveanu, 
directorul filialei județene a Băncii 
agricole. Ing. Pădureanu a fost șeful 
brigăzii Pădure pe teritoriul căreia 
s-a constituit ferma Dănești și a fost 
transferat în altă întreprindere la 
1 mai 1967 cu ocazia înființării I.A.S. 
Lehliu. Calculele economice de Ia a- 
ceastă fermă indică faptul că la data 
respectivă cheltuielile de producție 
planificate ale fostei brigăzi nu erau 
depășite. întrucît planul la porumb 
nu a fost realizat, iar la floarea-soa- 
relui a fost depășit doar cu 57 kg la 
hectar, veniturile și beneficiile 
acestei ferme au fost realizate 
aproape în exclusivitate de la 
cultura grîului, unde s-a obținut 
o producție de 3 387 kg la hec
tar față de 2 750 kg planificate. 
Deși a contribuit la pregătirea a- 
cestei recolte, ing. Pădureanu a fost 
premiat cu 1 000 lei, iar șeful fer
mei care i-a urmat și care trebuia 
doar să recolteze grîul a fost pre
miat cu 30 000 lei. Deci, vorba ceea, 
a arat omul, a semănat, a pregătit 
o recoltă bună și de cules, au cu
les alții și grîul și banii.

Potrivit acelorași rezultate, la care 
a ajuns ancheta comisiei economice 
a comitetului județean de partid, ing. 
Stratan a venit la gospodăria Va
lea Argovei la cererea sa. El 
a manifestat entuziasm si dragoste 
de muncă, a avut o conduită morală 
sănătoasă, nu a fost sancționat ni
ciodată. Semnalînd în repetate 
rînduri anumite anomalii și ca
rențe în activitatea conducerii 
G.A.S. Valea Argovei, care au fost 
găsite întemeiate, ing. Stratan și-a 
atras mînia directorului. După cum 
reiese din afirmațiile mai multor ca
dre din conducerea I.A.S. Lehliu, atît 
ing. Pădureanu, ing. Stratan, cît și 
alți angajați au fost tratați de ing. 
Bobică în mod arogant, impulsiv, jig
nitor. Chiar și numai aceste fapte 
sînt suficiente pentru a explica por
nirea neprincipială a directorului îm
potriva celor doi ingineri. Ele în
tăresc afirmația că stabilirea pre
miilor n-a avut la bază criterii o- 
biective de apreciere, ci a constituit 
un bun prilej de răfuială personală. 
Acest abuz a fost săvîrșit cu consim- 
țămîntul ing. Ștefan Zainea, directo
rul trustului, prezent și el la împăr
țirea darurilor.

Aceste fapte au fost aduse la 
cunoștința Departamentului I.A.S. 
de către Ing. Stratan. Dar sesizarea 
respectivă a fost trimisă spre rezol
vare... reclamaților. Problema a 
fost analizată și de către Co
mitetul județean de partid Ia
lomița. A reieșit că la stabilirea pri
melor s-a procedat abuziv. A fost 
informat și Departamentul de rezul
tatele anchetei. Dar în loc să cerce
teze temeinic, să ia măsuri hotărîte. 
Departamentul a trimis la Trustul 
zonal Slobozia pe ing. Vasile, din 
corpul de control, care a făcut 
eforturi vizibile pentru mușama
lizarea faptelor, fiind contrariat 
de îndrăzneala ing. Stratan de 
a ridica asemenea probleme la 
o unitate unde a funcționat direc
torul trustului. întrucît în ur
ma discuțiilor nu s-a ajuns la o 
„înțelegere", ing. Stratan s-a pome
nit, după două zile, cu o sancțiune 
din partea trustului, sancțiune care, 
așa cum apreciază conducerea în
treprinderii agricole de stat Slobozia, 
este lipsită de temei. Și, după cum 
sîntem informați, în continuare se 
caută „păcate" care să justifice sanc
ționarea acestuia.

Perfecționarea sistemului de cointe
resare materială a specialiștilor și 
a celorlalți lucrători din agricultura 
de stat a urmărit și urmărește, în 
continuare, ca retribuția acestora să 
fie făcută în funcție de aportul direct, 
efectiv, adus în producție de către 
fiecare om în parte, în raport cu va
loarea efortului fizic sau intelectual 
al fiecăruia. Prin urmare, aceasta 
nu trebuie să constituie prilej de 
îmbogățire a unora, care nu și-au 
adus contribuția cuvenită la realiza
rea producției și a beneficiilor. Pen
tru că însușirea de bani în acest mod 
nu este admisă de legile statului nos
tru socialist, considerăm că trebuie 
curmate astfel de practici, ale căror 
efecte nocive înveninează, fie și izo
lat, mediul sănătos în care își des
fășoară activitatea lucrătorii din a- 
gricultura de stat. •

Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteii*'
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activiștii culturali?
Reprezentînd o valoroasă contribu

ție la instrucția oamenilor, ca o par
te integrantă a procesului complex al 
educației permanente a adulților, 
munca de răspîndire a cunoștințelor 
implică integrarea acesteia în an
samblul celorlalte posibilități și 
mijloace de educație a oameni
lor. „Nu mai putem ignora azi
— ne arată acad. EUGEN A. I’ORA
— privilegiul autoeducației și au
toinstruirii, adevărul că asimila
rea culturii încorporează din ce 
în ce mai mult efortul individual. 
Oamenii nu se vor putea lipsi, totuși, 
nici în viitor de contactul util cu 
formele activității cultural-educative
— conferințe, simpozioane și cursu
rile universităților populare, de 
exemplu. Aceste modalități, care au 
un caracter de însușire în colectiv a 
cunoștințelor cultural-științifice, sînt 
susceptibile de o radicală moderni
zare, tocmai în scopul de a direcționa 
eforturile proprii ale oamenilor, fa
cilitării și menținerii aspirației lor 
către o permanentă pregătire'*.

Activitatea de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice se 
înscrie, deci, pe coordonate noi, de
pășind limitele perioadei „de cul
turalizare'*, caracterizată printr-o in
fuzie de cunoștințe de nivel mediu. 
Ca un rezultat firesc al măsurilor 
perseverente întreprinse de partid 
pentru creșterea bunăstării mate
riale și culturale a întregului popor, 
pentru progresul general al țării 
noastre, au intervenit pregnante 
mutații psihologice și de conștiință 
în viața oamenilor muncii. Dezvol
tarea impetuoasă, economică și teh- 
nico-științifică, a determinat — și 
determină — noi cerințe de ins
truire profesională și culturală în 
cadrul cărora efortul personal de
vine preponderent. Generalizarea în- 
vățămîntului de 8 ani și trecerea la 
învățămîntul de 10 ani, dezvolta
rea învățămîntului seral și fără frec
vență, precum și penetrația din ce 
în ce mai cuprinzătoare a radio- 
televiziunii. a presei, cărții, cine
matografelor, turneelor teatrale etc. 
conturează un alt orizont, accesibil 
posibilităților de informare, de îm
bogățire a cunoștințelor, de educație 
patriotică, etică și estetică.

Toate aceste mijloace de răspîn
dire a științei și culturii se află 
nu într-o confruntare competitivă, 
ci într-una complementară. Mani
festările cultural-educative trebuie 
să se extindă, să aprofundeze, să 
aducă un spor de noutate față de 
ceea ce publicul poate să afle prin 
mijlocirea altor mijloace de însu
șire a culturii, fără să li se substi
tuie. „De altfel — este de părere, 
conf. univ. ROMEO GHIRCOIAȘU, 
președintele comitetului pentru cul
tură și artă al județului Cluj — 
modernizarea metodelor de răspîn
dire a cunoștințelor cultural-știin
țifice vizează adaptarea conținutului 
lor la actualitate, ținind scama de 
mobilitatea cadrului profesional și 
social, specific diverselor localități, 
diferitelor microgrupuri sociale, în 
raport de pregătire și preocupări. E 
necesară și o restructurare metodo
logică a conferinței ca formă de bază 
a propagandei orale, ca mijloc im
portant de răspîndire a cunoștințelor 
cultural-științifice, astfel îneît să 
antreneze auditoriul într-un dialog 
viu cu conferențiarul, într-un coloc
viu reciproc interesat*'.

Subscriind acestor afirmații pre
cizăm că ele afectează o concepție 
a stilului de muncă a organelor 
culturale de masă. Transmițînd or
ganelor și organizațiilor lor în sub
ordine, instituțiilor culturale aparți
nătoare sarcinile ce le revin — într-o 
perioadă sau alta — nu întotdeauna 
acesta le acordă, în același timp, 
și suficient sprijin și îndrumare de 
specialitate pentru realizarea lor 
concretă, eficientă.

La baza activității de răspîndire 
a cunoștințelor cultural-științifice 
stau bineînțeles marile probleme ale 
politicii partidului, ale construcției 
socialismului, ale dezvoltării culturii 
și științei în patria noastră. Măies
tria activiștilor culturali constă în a 
ști să aplice această problematică ge
nerală condițiilor particulare, să tra
teze temele ideologice fundamentale 
în strînsă, legătură cu realitățile lo
cale, cu preocupările și interesele 
concrete ale păturilor și categoriilor 
cărora li se adresează. îmbinarea 
armonioasă între general și particu
lar constituie o trăsătură esen
țială care imprimă propagării cu
noștințelor un conținut bogat, in
teresant și actual, menit să lărgească 
efectiv orizontul de gîndire. pregă
tirea intelectuală a auditorilor.

S-a creat la unii activiști culturali 
impresia necesității unei centralizări 
a inițiativei care — chipurile — tre
buie să vină mai ales de sus în jos. 
Ilustrativ este sistemul de trimitere 
a conferențiarilor din București la 
județe și a conferențiarilor de la ju
dețe în alte localități: cu ex
trem de rare excepții, se trimit 
nu la cererea căminului cultu
ral, a clubului sau a casei de 
cultură, în conformitate cu cerințele 
reale ale celor ce le frecventează, ci 
din dispoziția Direcției pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științifice 
din C.S.C.A. și, respectiv, a comisii
lor județene. De unde să cu
noască exact direcția sau comi
siile ce interesează și pe cine vor 
să asculte locuitorii din Baia Mare 
sau din Piatra Neamț, din Sighișoara 
sau Caracal ? Pentru ce a fost ne
cesar să se deplaseze la Suceava un 
lector universitar din București 
pentru a vorbi despre „Viața și ope
ra lui Mihai Kogălniceanu", cînd 
acolo ființează un institut pedagogic, 
cu cadre de specialitate, competente ? 
Practica enunțată are repercusiuni 
nedorite asupra publicului, creînd 
un decalaj între dorințele lui cultu
rale și ceea ce i se oferă. Un sondaj 
întreprins de către Consiliul muni
cipal al sindicatelor București la 11 
cluburi In rîndul a 660 de subiecți 
vine în întîmpinarea acestei 
idei. La întrebarea : „Ce manifestări 
nu v-au plăcut din activitatea 
clubului ?** — 80 la sută acuză con
ferințele. „De ce ?“ — 60 la sută mo
tivează : teme neadecvate, expuneri 
fără nici o referință la actualitate,

subiecte arhicunoscute, prezentate 
mult mai atractiv la radio și televi
ziune, lipsa mijloacelor audiovizuale; 
32 la sută aduc argumente de ordin 
organizatoric — ora nepotrivită, 
slaba popularizare etc. Opinii simi
lare atestă și o anchetă efectuată de 
către comitetul pentru cultură și artă 
al județului Olt la căminele cultu
rale din șase comune, în cadrul că
reia și-au exprimat părerea 750 de 
țărani cooperatori. în același timp, 
experiența noastră de teren, analiza 
programului de activitate a multor 
instituții de cultură, .discuțiile pe 
care le-am avut cu un mare număr 
de activiști culturali ne îndreptățesc 
să afirmăm că astfel de concluzii 
sînt mai generale. Metodologia in
struirii, educării și informării adulți- 
lor reprezintă deocamdată, așa cum 
o caracteriza directorul adjunct al 
Direcției răspîndirii cunoștințelor 
cultural-științifice din C.S.C.A., EMIL 
IORDACHESCU — „mai ales o operă 
de intuiție și de bun simț a organi
zatorilor culturali și intelectualilor. 
Publicul, realitatea fundamentală de 
care trebuie să ținem seama în mun
ca de popularizare reprezintă în 
bună măsură o necunoscută".

Cauza acestor stări de lucruri ?
Inexistența unei fundamentări ști

ințifice a organizării și desfășurării 
activității de răspîndire a cunoștințe
lor cultural-științifice, explică prof, 
univ. dr. PAUL POPESCU-NE- 
VEANU. Apropierea de această rea
litate se încearcă prin diverse inves
tigații, sondaje și nu numai în Bucu
rești sau în județul Olt, ci și în Bi
hor, la Bacău, Iași, la unele clu
buri, case de cultură și cămine 
culturale, numai că se mențin la 
un stadiu constatativ. O excep
ție fericită o constituie Universitatea 
populară din București care, pe baza 
experienței acumulate și în urma 
unor anchete de opinie, și-a recon
siderat începînd din acest an pro
grama, avînd în vedere solicitările, 
pregătirea și interesele cursanților. 
în acest scop s-âu înființat cursuri 
de largă informație ce se adresează 
unei mase de oameni cu pregătire 
eterogenă, diferențiată. „Istoria cul
turii și civilizației românești", „Pa
gini din istoria cunoașterii", „Fizica 
și chimia vieții", „Sport și educa

ție fizică", cursuri de informație mai 
restrînsă, care se adresează specia
liștilor cu responsabilități în pro
cesul producției, specialiști cu func
ții de coordonare și de concepție, 
pentru ingineri și economiști cu 
funcții de conducere în producție : 
„Sociologie", „Știința conducerii și 
organizării producției", „Logica ma
tematică", „Calculatoare electronice" 
etc. ; cursuri cu lucrări practice or
ganizate pe bază de seminarii me
nite să contribuie la aprofundarea 
unor cunoștințe de bază pentru cul
tura generală : limba și literatura 
română, limbi străine, stenografie ; o 
altă categorie de cursuri o repre
zintă cele care înglobează rubrici și 
cicluri periodice de informație cu
rentă, pe cele mai actuale proble
me ale politicii ■ partidului și sta
tului nostru, din domeniul știin
ței, artei și culturii. Un prim re
zultat : ponderea tinerilor, a oa
menilor activi din producție la 
cursurile universității a crescut con
siderabil.

Experiența universității populare 
din București ar putea reprezenta 
nucleul unui viitor Institut pentru 
educația adulților. Este o aserțiune 
a acad. REMUS RĂDULEȚ, recto
rul acestei prestigioase instituții de 
cultură. Pentru că un simpozion care 
abordează tema educației adulților, 
anunțat la sfîrșitul acestui an, nu 
va suplini desigur lacunele existen
te în acest sector de activitate ; 
cum nu le poate de asemenea re
zolva pe deplin nici deschiderea 
cursurilor universității de vară 
de la Vălenii de Munte, nici plane- 
tariile ce se vor construi la Con
stanta, Baia Mare, Oradea și Cra
iova, nici anteproiectul unei reviste 
enciclopedice de răspîndire a științei 
și culturii. însumează toate acestea 
însă premisele reale ale unui salt 
calitativ în domeniul educației adul- 
ților, al răspîndirii cunoștințelor 
cultural-științifice, care trebuie dez
voltate în perspectivă printr-o mun
că științifică, organizată. Aceasta 
este de fapt calea certă a moderni
zării și eficienței actului de răspîn
dire și însușire a cunoștințelor cul
tural-științifice.

Octavian NICA

0 ® B 0 O O
(Urmare din pag. I)

de perfecționare a învățămîntului, 
structura universitară înregistrează 
o expansiune sporită în viața cetății, 
devine, cum s-a mai spus, o pre
zență socială adînc resimțită prin 
ciclurile de conferințe, în emisiunile 
de radio și televiziune, în reviste, la 
simpozioane și congrese — a con
tinuat prof. dr. docent Constantin Cio- 
praga de la Universitatea din Iași. 
Prin chiar acest fapt, vechile centre 
universitare ale țării își amplifică, 
într-o perspectivă nouă, strălucirea 
de odinioară. Nu este o întîmplare, 
de pildă, că în prima ședință a se
natului universitar ieșean a fost ex
pus un program de lecții de sin
teze, din domenii foarte variate, care 
vor fi prezentate studenților de la 
toate institutele de către diferite 
personalități științifice și culturale 
din tară. Reluăm astfel firul pre- 
lecțiunilor populare de la „Junimea". 
Preluăm deci din bogata tradiție 
spirituală a Iașilor ideile cele mai 
fecunde și le potențăm în climatul 
zilelor noastre".

Numeroase asemenea inițiative, 
preocupări multiple și de durată, 
experimentări de noi metode și ge
neralizări ale celor verificate, stră
duințe programatice de mai bine 
străbat într-un vast circuit toate 
centrele universitare ale țării, reu
nind întregul corp profesoral sub in- 
semnele uneia și aceleiași efervescen
țe creatoare. Fiecare cadru didactic 
este animat de dorința de a contri
bui la cultivarea unui climat cît mai 
favorabil înfăptuirii obiectivelor pro
puse, la perfecționarea modului uni
versitar de formare a personalității 
umane. „Identificăm în chiar aceste 
atribute tot atîtea argumente în fa
voarea unei angajări totale a corpu
lui didactic pe calea perfecționării 
continue a învățămîntului nostru — 
a continuat prof. dr. docent Ștefan

• Fiul Iul Tarzan : SALA PALA
TULUI — 17,30 (seria de bilete 
2625) ; 20,15 (seria de bilete 2627). 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 10,15 ;
12.15 ; 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,15,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ;
o Vera Cruz : PATRIA — 9 ; 11,30;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ;
• Eu te-am iubit : REPUBLICA
— 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
G Samuraiul : ARTA — 9 —* 15,45 
în continuare, 18 ; 20,15, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
0 Weekend cu Anna : CINEMA
TECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
o Minunata călătorie a lui Nils 
Holgersson : CAPITOL — 9 ; 11,15; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ;
o înțeleptul de pe muntele bles
temat ; VICTORIA — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21 ;
G Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16.
• Vară capricioasă : CENTRAL —
18.30 ; 20,45.
q Poemul celor două inimi : LU
MINA — 8,45 — 16,30 în conti
nuare, 18,45 ; 20,45.
o Planeta maimuțelor : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
G Program pentru copii : DOINA
— 9 — 10.
• Neînțelesul ; UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Veșnicul întîrziat J FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Gustul mierii : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45
• Studiu despre femei : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 20.
• Trei copii „minune" : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Vicontele plătește polița : DA
CIA — 8,30 — 16,30 în continuare,
18.45 ; — 21 ; FLACĂRA — 15,30 : 
18 ; Să nu ne despărțim — 20,30. 
G Lustragiul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS 9 — 15,45 
în continuare, 18>15 ; 20,30.
G Jurnalul unei femei în alb : 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
O Operațiunea San Gennaro : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, GIULEȘTI
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Surprizele dragostei : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cei șapte samurai ; COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
G Mărturisirile unui domn cu ca
meră mobilată : MELODIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Suflete tari (ambele serii) : 
VOLGA — 9,15; 12,30; 15,45; 19,15, 
MIORIȚA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. 
o Roata vieții : VIITORUL -
15.30 ; 18 ;
o Moartea se numește Engelchen: 
VIITORUL — 20,30.
G Căderea imperiului roman : 
AURORA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.no 
G Testamentul unui pașă : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Frumoasele vacanțe : POPULAR
— 15,30 18 ; 20,30.
O Winnetou (seria a III-a) : MUN
CA — 16 ; 18.
e Țar și general ; MUNCA — 20. 
G Oscar ; VITAN — 15,30 ; 18.
o Falstaff : VITAN — 20,30.
© Tarzan, omul-maimuță : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
G Zorba Grecul ; PROGRESUL — 
20,30.
© Duelul lung : FERENTARI — 
15,30 ; 18.
A întîlnire în munți : FERENTARI
— 20,30.
O Vin cicliștii ; PACEA — 16; 18: 
20.
G Freddy, lovește tu întîi : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 : 18 ; 20,15.
e Aventurierii : COSMOS : 15,30 : 
18 ; 20,15.
<a File din istoria sportului româ
nesc — Antrenbi’ul — Echipajul : 
Primii pași în sport ; Zborul în 
alb ; 20 de ani de activitate spor
tivă (clubul sportiv Dinamo 
București) : TIMPURI NOI — 9
— 21 în continuare.

Spre deosebire de une
le cuprinzătoare saloane 
de scenografie, unde ma
joritatea lucrărilor, pregă
tite anume în vederea ex
punerii, deveneau irele- 
vante tablouri de șevalet, 
expoziția lui Dan Nemțea- 
nu, deschisă în sala din 
Bd. Magheru, ne ajută să 
aruncăm o privire în 
laboratorul autentic al 
creatorului de decoruri șl 
costume pentru teatru și 
ne prezintă realizările a- 
cestuia ca o parte compo
nentă a unui act viu — 
care este reprezentația. 
Avem posibilitatea să ur
mărim elementele prin 
combinarea cărora a luat 
ființă cadrul plastic al 
unui spectacol, variante
le diferite propuse unor 
posibile concepții regi
zorale, iar schițele sînt 
mai totdeauna însoțite de 
imagini fotografice, luate 
direct din sala teatrului. 
Cele vreo 20 sau 30 de 
planșe îți trezesc astfel 
în amintire spectacolele 
înseși, file din activitatea 
continuă și laborioasă a 
unuia din cei mai talen- 
tați artiști ai acestui gen. 
Așezate laolaltă și con
fruntate cu timpul, ele im
pun o personalitate for
mată, o gîndire teatrală 
modernă.

Decorurile lui Dan 
Nemțeanu au dinamis
mul propriu scenei, ele in
clud o dramă virtuală, 
creează premisele conflic
tului ce urmează să se 
declanșeze și urmăresc 
desfășurarea acestuia 
prin detalii subtile de cu
loare, de lumină, de plan
tație a obiectelor. Peisa
jul pastelat al orașului 
din „Rinocerii*, cu liniș
tea sa patriarhală, se în
tunecă de la un act la 
altul, clădirile se înghe
suie și se gheboșesc, ma
teria se degradează, ca 
roasă de coșmare. Interi
orul dezordonat, de bur
lac, din „Tigrul*- te intrigă, 
lasă deschise nenumăra
te întrebări cu privire la 
năzuințele neîmplinite și 
căutările confuze ale per
sonajului. Studiul de cu
loare pe nuanțe roșietice, 
pentru „O casă onorabi
lă', indică atmosfera în
cărcată, irespirabilă, un

de o vorbă aruncată nea
tent poate produce ex
plozii.

Viziunea dramatică a 
lui Dan Nemțeanu este 
puternic marcată de am
prentele realităților con
temporane. „Sfîntul*, din 
piesa cu același nume, 
dă obiectelor de cult 
șl chiar altarului forma 
abstractizată a mobilieru
lui ultramodern iar chipul 
supradimensionat al fal
sului proroc, care stră-

cremenita cușcă a iluzii
lor, sau derizoria celulă 
bolnăvicioasă, cu pereții 
scorojiți, sau bezna came
rei singuratice, împresu
rată de vălmășagul țipă
tor al metropolei tentacu
lare, sau — în fine — 
arena clovnescă a unor 
amare giumbușlucuri de 
circ.

Scenograful descoperă, 
inventează universuri, tra
gice sau comice, le dă 
consistență. El făureș-

EXPOZIȚII

Cu ochii 
sceno
grafului

Juiește scena, e desenat 
în maniera violent publi
citară a pop-artului. Pro
iectul de decor pentru 
„Godot* situează aștep
tarea beckettiană în am
bianța urban-industrială, 
pe fundalul unui șir de 
panouri cenușii care mar
chează, de obicei, lucră
rile de instalare a con
ductelor de apă sau de 
gaze, lîngă un arbore su
gerat prin țevi de metal, 
din care atîrnă, în loc de 
ramuri, legături de cuie. 
Izbește, în asemenea de
coruri, o duritate în fața 
căreia spectatorul, și ar
tistul însuși, se înfioară 
— ca și în cazul celor 
cinci versiuni ale „Scau
nelor* : o încăpere net, 
categoric, profund izola
tă de mediul străin și duș
mănos, o oază care poate 
fi alba, imaculata și în-

te, de pildă, o nouă zoo
logie veselă de basm în 
„Istoria hieroglifică'
(spectacol de animație 
pentru televiziune), popu
lează itinerarul lui Marco 
Polo (din opereta Iui Lo
pez) cu zeci de măști mi
nunat colorate, cu fantas
tici dragoni verzi și în
truchipări complicate de 
feronerie, izvorîte dintr-o 
imaginație originală, per
fect adecvată temei. Alte
ori, ca în „Frunze galbe
ne pe acoperișul ud*, o 
simplă perdea cu falduri 
grele, catifelate, e sufi
cientă pentru a face ca 
pe scenă să plutească 
parcă un aer rece, cu 
miros crud, de toamnă, 
Realitatea nu este imitată 
ci re-creată, decorul su- 
gerînd stări de spirit și 
ciocniri latente. In ace
lași spirit, costumele per

sonajelor („O noapte fur
tunoasă*, „Richard II"), 
depășind exactitatea cro
ielii de epocă, exprimă 
întotdeauna o psihologie, 
un stil de viață.

Lucrările de grafică, 
prin calitatea lor, consti
tuie o surpriză a expozi
ției, mai ales că Nemțea
nu supune pentru intîia 
oară judecății publice a- 
ceastă latură a preocupă
rilor sale. Unii vizitatori 
au remarcat, în acest do
meniu, o lipsă de unitate 
între modalitățile diverse 
abordate. Cauza poate fi 
o anume ezitare a artis
tului care, ca gratician, 
se caută încă pe sine. 
Nu pot să nu văd însă, aci 
și mobilitatea specifică 
scenografului, învățat să 
se comporte ca un inter
pret fidel, iar nu să aducă 
toate temele la numitorul 
comun al manierei sale. 
El ilustrează „Povestea 
vorbii" sau „Ciocoii 
vechi și noi* cu sponta
neitatea aparent naivă a 
proverbului și a narați
unii populare, face în 
schimb un rafinat portret 
îngînduratului, măcinatu
lui „Principe* al lui Eugen 
Barbu, pentru ca pe stră

zile Parisului, să surprin
dă, cu un condei subțire, 
instantanee spirituale, de 
o frapantă autenticitate. 
Din alte ilustrații răsare 
figura ascetică, claustra
tă în sine, a unui „Nas- 
tratin Hogea la Isarlîk", 
se profilează, desprinsă 
din versurile lui Ion Bar
bu, silueta Domnișoarei 
Hus, crispată durerăs în- 
tr-un dans ce ignoră 
legile echilibrului, ia: 
Craii de la Curtea 
Veche, ai lui Matei Cara- 
giale, se risipesc ca o 
amintire în aburul trecu
tului ireversibil. Desene
le lui Dan Nemțeanu sînt 
parcă momente dintr-un 
spectacol, cu personaje 
care așteaptă o replică, 
ori aleargă spre un dez- 
nodămînt. De dincoace de 
rampă, artistul le privește 
emoționat, le învăluie în- 
tr-un zîmbet, uneori pu
țin trist, bănuindu-le tra
iectoria în mișcarea ne
întreruptă a lumii și a 
închipuirii,

Andrei BALEANU

Conștiința și sentimentul 
s odăii st in poezie
(Urmare din pag. I)

Premieră la 
Teatrul Natio
nal „I. L. Ca- 
ragiale* (sala 
Studio) : „Ora
șul nostru" de 
Thornton Wilder 
(regia Mihai Be
rechet). In foto
grafie : Coca
Andronescu și 

Florian Pitiș

Foto 
Ion Hananel

teatre
jjjma ruga

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu“ (Ateneul Român) : Con
cert simfonic pentru studenții 
Centrului Universitar București. 
Dirijor : Mircea Basarab — 20,30. 
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30 ; (sala Studio) : 
Orașul nostru : 19,30.
© Teatrul de Comedie : Nicnic 
19,30. ?
© Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) •: Meteorul — 20 ;
(sala din str. Alexandru Sahia) : 
Dansul morțil — 20.
o Teatrul „C. Nottara- (sala 
mare) : Teatrul de stat Pitești 
Topaze — 19,30 ; (sala Studio) j 
Cînd luna e albastră — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanții necunoscuți — 15,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Zece 
frați am fost -r 20.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Hedda Gabler — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Cal. Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 17. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) „Ca la Tănase"
— 19,30 ; (sala Victoria) : Boema 
Palace — 19,30.
© Teatrul de estradă „I. Vasiles- 
cu" : Hanul melodiilor populare
— 20.

ca frumusețe și adevăr ; cititorul are 
la îndemînă tot mai multe mijloace 
și tot mai siguri termeni de compa
rație pentru aprecierea și punerea în 
paralelă a valorilor. Unul din con
frații noștri, un om cu multă expe
riență, afirma că, datorită creșterii 
duratei învățămîntului obligatoriu, 
azi-mîine toți locuitorii tării noastre 
au să fie capabili să scrie poezii 
acceptabile. în tot cazul, din ce în ce 
mai multi devin cititori pricepuțl de 
poezie, dotați cu înaltă exigentă. Toa
te acestea la un loc îl fac pe poet

ca — în această epocă deosebit de 
complexă — să-și lărgească limitele 
investigațiilor sale.

Nu cred să existe cititor — 
— sau să fi existat vreodată unul — 
care să ia sau să fi luat în mînă con
deiul cu intenția de a scrie opere 
care să rămînă în sertarul său. Vor 
fi existat în decursul secolelor lite
raturii suflete mîndre, singuratice, 
închise sau ofensate, care au răsu
cit cheia deasupra scrierilor lor — 
dar deasupra hîrtiei albe, fiecare 
frunte de scriitor s-a aplecat în 
dorința de a comunica, de a spune 
ceva, de a-și deschide sufletul. In

Pentru elevi.
Consultații la matematică (clasa a Xll-a). 
Tema : Metode de integrare.
Prezintă prof. 1. Ollvotto.

T.V. pentru specialiștii din industrie.
Ciclul : „Cibernetica".
Cercetarea operațională In organizarea științifică a producției. 
Participă : ing. Gh. Boldur, ing. Dinu Anastaslu.

Curs de limba engleză.
Pentru copii.

— Micii meșteri mari : Din tainele unul automobil.
„Săptămîna economiei" — reportaj filmat.

Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

Actualitatea în agricultură.
Seară de teatru.

„Jocul ielelor" de Camil Petrescu.
In distribuție : Gh. Ionescu Glon, George Constantin, Constantin 
Codrescu, Ion Marinescu, Florin Vasillu, Leopoldina Bălănuță, 
Corina Constantinescu, Marla Potra, Jana Gorea, Dinu Iancu- 
lescu, Al. Lungu, Nicolae Ifrim, C. Dinescu.

Telejurnalul de noapte.

Eî3

Bîrsănescu, membru corespondent al 
Academiei Și, în același timp, probe 
convingătoare că noile colective de 
catedră sînt astăzi capabile să des
fășoare, nu doar influențe educative 
disparate, ci o acțiune pedagogică 
unitară și consecvent intensivă, care 
să pregătească noile generații pentru 
o gîndire rațională, spirit de obiec
tivitate, omenie (dragoste de om și 
de popor, ca la Pestalozzi, Eminescu), 
pentru însușirea marilor comori ale 
culturii".

Cum pot fi dezvoltate în timp a-

O O @ B El O
reia i se consacră, cu însușirea de a 
recepta și a milita hotărît pentru 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru.

Și spunînd acestea am definit im
plicit un factor cu adînci implicații 
în realitatea învățămîntului supe
rior : exigența universitară. Este 
concomitent un atribut și un dezi
derat perpetuu. Prezența sa este re
clamată în toate compartimentele 
vieții universitare. Ipostazele sale 
sînt nelimitate. însă adevărata sa 
natură se relevă în caracterul său

ceste multiple calități didactico-știin- 
țifice necesare colectivului profeso
ral ? La o asemenea întrebare, aflată 
adeseori în aceste zile în centrul 
dezbaterilor purtate în adunările de 
dări de seamă și alegeri din organi
zațiile de partid, răspunsurile, oricît 
de diferite sub aspect formal, vizează 
în ultimă analiză unul și același de
ziderat ; prestigiul și competența 
profesională. în această ordine de 
idei se subliniază, și pe bună drep
tate. că promovarea tinerelor cadre, 
în perspectiva dobîndirii unui auten
tic prestigiu universitar, se cere 
efectuată printr-o convergență de 
criterii. Un spirit de reală echitate 
socială ne obligă să-i selecționăm pe 
absolvenți pentru cariera învăță- 
mîntului superior după valoarea 
cunoștințelor asimilate, corelată însă 
cu pasiunea față de profesiunea că-

corelativ, în faptul că o reală și va
loroasă exigență nu poate exista nici 
o clipă tără reversul său logic — 
autoexigență. Astăzi este un fapt de 
observație curentă că pregătirea stu
denților se desfășoară potrivit unor 
înalte cerințe profesionale și etice. 
Corpul profesoral îi supune pe tineri 
unui program din ce în ce mai larg 
și mai atent de solicitări, insuflîn- 
du-le pasiunea cunoașterii și a unei 
autodepășiri permanente. Dat fiind 
însă caracterul complex al acestui 
proces, desfășurarea lui pe dimen
siunile eficacității face necesară toc
mai de aceea audierea tot atît de 
atentă a opiniilor studențești, recep
tarea celor mai valoroase propuneri 
de perfecționare a exigenței univer
sitare, venite din rîndurile tineri
lor. Și asemenea opinii nu sînt pu
ține. „Noi așteptăm ca noua etapă

în care a pășit învățămîntul supe
rior să determine o schimbare și în 
conținutul relației profesor-student 
— ne spunea recent Ion Cristoiu, 
student în anul HI al Facultății de 
filozofie din Cluj. Fiecare dintre noi 
are preferințele sale, ne interesează 
să știm nu doar configurația unei 
probleme de știință sau tehnică, dar 
și ce viitor are ea, cu cine se cone- 
xează, ce implicații cuprinde — as
pecte care nu pot fi tratate în limi
tele unui curs de două ore. Am vrea 
apoi ca unele dintre prelegeri să fie

raass

concepute nu doar sub latura lor 
gnoseologică, ci și sub aspect for
mativ, ca mijloc de perfecționare a 
omului. Pentru toate acestea cred 
că profesorul nu se mai poate mul
țumi să vorbească de la catedră, ci 
i se cere să coboare în mijlocul nos
tru spre a stabili un contact mai in
tim, un dialog mai larg".

Cum apreciați asemenea puncte de 
vedere ? Am adresat această între
bare prof. dr. docent Octavian Fo- 
dor, membru corespondent al Acade
miei, rectorul Institutului de medi
cină și farmacie din Cluj, care ne-a 
răspuns : „După părerea mea, for
mularea unor deziderate de acest gen 
este nu numai firească, dar și nece
sară. Ele probează luciditatea, matu
ritatea examenului critic căruia îi 
sînt supuse de către studenți aspec
tele activității lor. De la începutul

acestui an universitar am avut în 
nenumărate rînduri ocazia să con
stat o puternică opinie publică stu
dențească, dornică să ia atitudine în 
problemele etice, profesionale, știin
țifice etc. Sînt studenți care vor să 
explice deschis de ce la unele cursuri 
vin cu romane în servietă și în 
timpul prelegerii se cufundă în lec
tură, ce le folosește și ce nu în 
modul de desfășurare a unui semi
nar etc. Socotim că asemenea seis
mografe nu pot fi ignorate. Iată de 
ce în institutul nostru am luat ini
țiativa de a redacta revista „Dialog", 
tocmai ca să cultive un asemenea 
schimb de opinii, discuții principiale, 
să fortifice deopotrivă spiritul exi
genței și al autoexigenței printre 
profesori și studenți".

S-a spus adesea despre noua ge
nerație că își desfășoară tulburătoa
rea ei trecere sub semnul unei neos
tenite pasiuni de dăruire și afirmare 
în toate domeniile. Identificăm, de
sigur, în această' realitate expresia 
nobilă a anilor tineri, anii cei mai 
frumoși, cei mai înflăcărați și mai 
deiimi. Dincolo însă de aceste atri
bute specifice vîrstei, setea partici
pării plenare este mereu alimentată 
de un acut sentiment al certitudi
nii. Astăzi toți tinerii învață, iar 
după încheierea studiilor universitare 
fiecare absolvent are garantat tocul 
de muncă. Este generația cea 
mai avantajată din punctul de 
vedere al condițiilor materiale 
și spirituale. Niciodată n-au fost an
gajate atîtea resurse pentru ca 
tineretul să-și însușească cele mai 
înalte cuceriri ale minții omenești, 
cele mai alese idealuri, să se perfec
ționeze continuu. In funcție de a- 
ceastă certitudine se definește 
și fizionomia morală a studen
ților. Iar o dată cu ea, valoarea noi
lor transformări de pe urma cărora 
școala superioară românească a do- 
bîndit un sens mai adînc.

ceasurile grele și tensionate ale crea
ției, poetul dialoghează cu sine însuși 
numai și numai spre a putea dia
loga cu lumea, cu cineva — cu citi
torul. Cel ce vrea să se exprime, o 
vrea pentru cineva ; cel ce a în
țeles ceva, vrea să-1 facă și pe altul 
să înțeleagă. Poetul comunist tinde 
conștient spre înțelegere, deoarece 
vrea să aibă un efect modelator asu
pra omului ; pentru el, aceasta este 
chemareâ sa primordială ; în aceasta 
,își vede el funcția și în aceasta vede 
adevăratul sens al poeziei sale.

■ Evident, societatea — chiar și una 
economicește și ideologicește atît de 
omogenă ca a noastră — este dife
rențiată în privința individualităților ; 
tocmai de aceea nu cred să existe (și 
nu cred să fi existat vreodată, nici 
măcar în marile întîlniri istorice din
tre poezie și societate), poet care să 
poată conta pe interesul unanim al 
întregii mase de cititori. O astfel de 
situație se exclude, datorită gradului 
de înțelegere, sensibilității de re- 
cepționare, gustului și multor altor 
factori proprii cititorului și deter
minant! pentru conexiunea dintre 
poezie și cititor. Bineînțeles, starea 
ideală este aceea de a putea găsi 
într-adevăr acel „drum larg" ce duce 
la mintea și inima cititorului — așa 
cum s-a arătat în raportul secretaru
lui general al partidului nostru, la 
Congresul al IX-lea. Fapt este că, 
deși cititorii zilelor de astăzi sînt, în 
toate privințele, mult mai evoluați 
decît, să zicem, cei ai deceniilor an
terioare, poezia de concentrație și 
abstracție le impune un efort în pro
cesul de receptare a sensurilor sale 
mai adînci, proces în cursul căruia, 
din păcate, nu de puține ori se re
simte însă și lipsa marilor și emo
ționantelor sentimente ale poetului.

Mă gîndesc mai ales la jongleurii 
și vînătorii de efecte ieftine, la cei 
ce mimează doar poezia de ținută in
telectuală. Pe aceștia nu îl intere
sează nici cititorul, nici marile țeluri 
și sarcini ale poeziei; posibi
litatea de a atrage cumva atenția a- 
supra lor, încercarea de a părea, 
dacă se poate, cu o palmă mai înalți 
decît adevărata lor statură. Cititoru
lui îi displace însă o asemenea „ab- 
stractitate" și „concentrație", deoa
rece zadarnic caută aici densitatea 
existentă realmente în adevărata 
poezie intelectuală ; densitate pe care 
o găsește fără cusur, de pildă, în 
baladele populare, precum și în mo
tivele ornamentale stilizate de pe cos
tumele populare, în sorii și ciorchi
nii de struguri de pe porțile mara
mureșene și secuiești, în muzica lui 
Bartâk, în expresiva monumentalitate 
a coloanei infinite a lui Brâncuși.

Evident, cititorul trebuie să facă 
un efort continuu pentru a pătrunde 
înțelesurile profunde ale marilor va
lori ale culturii, ale poeziei. Trebuie 
să lupte nu o dată cu conservatoris
mul sau cu prejudecățile, cu deprin
derile sale. Numai în felul acesta el 
va putea deveni colaboratorul poe
tului, numai astfel își va putea apro
pia opera poetică pentru ca apoi, 
la rîndul ei, aceasta să aibă efecte 
creatoare asupra vieții lui. Lupta 
pentru cucerirea operei poetice în
seamnă îmbogățirea intelectuală și 
emotivă a cititorului — și înseamnă, 
în esență, scopul și rostul fiecărei 
opere poetice.

Să adăugăm neîntîrziat că această 
îmbogățire ne dă și măsura valorii 
operei poetice, calitativ și în timp, 
ea fiind lucru de preț doar în func
ție de ceea ce poate dărui lumii, 
adică cititorului. Iată prin ce creația 
rezistă timpului sau devine poate 
chiar nemuritoare. Iar dacă poetul 
își concepe propria creație conștient 
de acest lucru, atunci importantă va 
fi pentru el nu persoana proprie, ci 
opera care, la un anumit punct, se 
desprinde de el, îl depășește și în
cepe să-și trăiască viața independen
tă în sufletul cititorului. Așa cum 
scrie marele poet proletar maghiar 
Jozsef Attila — din care am citat 
un vers și în primele rînduri ale 
acestor însemnări — „Opera nu tră
iește atît prin artist, ci mai degrabă 
prin cei ce iubesc arta și o iubesc 
deoarece caută omenia...*

Așadar, în ultimă analiză, dimen
siunile reale ale poetului și ale ope
rei acestuia depind de felul în care 
el a știut, prin arta sa, să-și că
lăuzească cititorul spre omenie.
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Luni după-amiază
Mihai Dalea, secretar
P.C.R., s-a întîlnit cu 
Camara Loffo, 
pentru prevederile sociale

tovarășul 
al C. C. al 

doamna 
secretar de stat 

din

Luni a sosit în Capitală o delega
ție de activiști ai Partidului Comu
nist Bulgar, condusă de Jeliasko Ko
lev, adjunct al șefului secției admi
nistrative a C.C. al P.C. Bulgar, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită în schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Ni-

HANDBAL
în ultima etapă a turului H al 

campionatului categoriei A de hand
bal feminin s-au înregistrat rezulta
tele : Universitatea Timișoara — 
Confecția București 12—4 (6—3) ;
Constructorul Timișoara — Rapid 
București 6—9 (1—5) ; Universitatea
București — Voința Odorhei 16—15 
(9—7) ; Textila Buhuși — Liceul nr. 4 
Timișoara 9—7 (5—4) ; Progresul
București — Rulmentul Brașov 
14—17 (7—7).

în clasament pe primul loc se află 
echipa Universitatea Timișoara.

VOLEI
Etapa a 3-a a campionatului cate

goriei A la volei s-a soldat cu urmă
toarele rezultate : masculin : Progre
sul București — Celuloza Brăila 3—1; 
Rapid București — Politehnica Timi- 

7 șoara 3—2 ; Steaua București — Fa
rul Constanța 3—0 ; Dinamo Bucu
rești — Viitorul Bacău 3—0 ; Petro
lul Ploiești — Politehnica Galați 
1—3 ; Politehnica Cluj — Tractorul 
Brașov 2—3 ; feminin : C.P.B. — 
Ceahlăul Piatra Neamț 3—0 ; Farul 
Constanța — Dinamo București 1—3 ; 
Universitatea Timișoara — Medicina 
București 3—1 ; Penicilina Iași — 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; Universitatea Cluj 
— Universitatea Craiova 3—0.

FOTBAL
în cadrul preliminariilor campio

natului mondial de fotbal (grupa a 
13-a), la Atlanta (Georgia) s-au întîl- 
nit reprezentativele S.U.A. și Cana
dei. Fotbaliștii nord-americani au 
terminat învingători cu scorul de 
1—0 (0—0).

Reprezentativa de fotbal a Israelu
lui a susținut un meci amical la New 
York în compania unei selecționate 
locale. La capătul unui joc echilibrat 
cele două echipe au terminat la ega
litate : 1—1 (0—0). Scorul a fost des
chis de oaspeți în minutul 49 prin 
Rosen, gazdele obținînd egalarea în 
minutul 87 prin golul marcat de 
Barry.

în etapa a 7-a a campionatului ce
hoslovac de fotbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Union Teplice 
— Banik Ostrava 0—0 ; Slovan Bra
tislava — Jednota Trencin 0—0 ; Lo
komotiv Kosice — Spartak Trnava 
2—0 ; Dukla Banska Bistrica — 
Sparta Praga 1—0 ; V. H. Z. Pardu
bice _ v. S. S. Kosice 2—1.

în clasament conduc Spartak 
Trnava și Banik Ostrava cu cîte 
10 puncte fiecare, urmate de Slovan 
Bratislava, Lokomotiv Kosice 9 punc
te etc.

Rezultate înregistrate în etapa a 
9-a a campionatului elvețian de fot
bal : Basel—Ziirich 2—1 ; Bellinzona— 
Young Boys 1—1 ; Bienne—Lugano 
0—2 ; Grasshoppers—Servette 0—0 ; 
Lausanne—Chaux de Fonds 3—1 ; 
Sion—St. Gall 2—4; Winterthur— 
Lucerna 1—1.

în clasament pe primul loc se află 
Lausanne cu 14 puncte, urmată de 
Ziirich, Basel 12 puncte, Young 
Boys 11 puncte etc.

(Urmare din pag. I)

ierarhizate în funcție de cadrele pe 
care le au, de dotarea de care dis
pun, de posibilitățile de a combate 
orice accident neprevăzut. în aceste 
condiții o muncă ce trebuie încuraja
tă este aceea de a crea la cadrele 
noastre medicale ideea de a face 
ceea ce știu și, mai ales, ce pot face 
în condițiile de lucru de la locul lor 
de muncă. Asistența medicală nu va 
avea decît de cîștigat, cred, din 
respectarea acestui principiu.

în munca lor medicii au nevoie 
de un personal auxiliar^ de cadre 
medii, de mare calitate. Sînt convins 
că fiecare medic își are cadrele pe 
care le formează, pe care le merită, 
în formarea lor, practica de fiecare 
zi joacă un rol hotărîtor. De aceea 
aș susține ca pe lîngă spitalele mari 
să ia ființă școli de surori, de surori 
șefe, de infirmiere. Aceasta ar avea 
și marele avantaj de a avea un 
personal ajutător constant care în 
afara orelor de învățămînt asigură 
asistența la patul bolnavilor, în labo
ratoare, în unitățile policlinice.

Nu se poate admite astăzi, atît pe 
linie de asistență medicală cît și de 
învățămînt, izolarea spitalului de 
policlinică. Numai printr-o colabo
rare strînsă, eficiența ultimei poate 
fi de calitate. De aceea sînt convins 
că propunerea de a asigura rotația 
periodică a cadreloi- între aceste două 
unități va avea un efect deosebit în 
munca medicală.

Este fără discuție că în marea 
majoritate a cazurilor, și. aceasta a 
fost subliniată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cadrele noastre medicale 
de toate categoriile desfășoară o 
muncă de calitate, utilă bolnavului, 
cu rezultate dintre cele mai bune, 
folositoare și procesului de creștere 
și formare a cadrelor mai tinere din 
fiecare specialitate. Aceasta nu poa
te fi întărită decît printr-o strînsă 
colaborare, în care diferențierea ra
dicală între spital și policlinică nu-șl 
găsește nici un loc.

în pregătirea cadrelor superioare, 
un rol de mare importanță îl joacă 
învățămîntul post-universitar. După 
părerea mea acesta nu se face ex- 

Republica Guineea, care și-a pe
trecut concediul de odihnă în țara 
noastră.

Întîlnirea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

P. C. BOLGAR
colae Ionescu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Bo- 
bocea, vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele administrației lo
cale, de activiști de partid.

A fost de față Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

(Agerpres)

A APĂRUT REVISTA

„LUPTA DE CLASĂ"
Nr. 10/1968

Numărul pe luna octombrie 
a.c. al revistei se deschide cu 
editorialul : Semnificația me
reu vie a Marelui Octombrie, 
în continuare sînt publicate 
articolele : Creșterea rolului 
organelor de partid și perfec
ționarea activității lor de DU
MITRU POPA, Planul, piața 
și necesitatea socială de NI- 
COARĂ IONESCU, Funcții 
ale legii valorii în producția 
agricolă cooperatistă de TRA
IAN LAZĂR, Un scriitor an
gajat de GEORGE MACO- 
VESCU, Scriitorul și societatea 
de ZAHARIA STANCU, învă
țămîntul — o investiție în om 
de EMIL PĂUN, Indepen
dența națională și „Strategia 
dezvoltării" în America Lati
nă de EUGEN POP, Codifica
rea dreptului 
contemporan — o 
stringentă de 
DAN.

internațional 
necesitate 

RADU BOG-

1

ȘTIRI CULTURALE
La festivalul internațional al fil

melor științifice și tehnice „Tech- 
film’68“, desfășurat recent la Par
dubice, în Cehoslovacia, filmul ro
mânesc „Tehnică și peisaj", realizat 
anul acesta de Centrul de documen
tare pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare, a fost distins cu 
premiul și cupa de cristal oferite de 
orașul gazdă. Filmul se referă la 
tehnica modernă aplicată de specia
liștii români în realizarea construc
țiilor inginerești din țara noastră — 
drumuri, poduri, baraje.

La festival au participat 24 de 
țări care au prezentat 124 de filme 
tehnice și științifice de scurt metraj.

★
Filarmonica „Oltenia" din Craiova 

a susținut luni seara un concert 
simfonic avînd la pupitru pe diri
jorul italian Napoleone Annovazzi. 
Sub bagheta sa, orchestra simfonică 
craioveană a interpretat Uvertura la 
opera „Freischutz" de Weber (so
listă Viorica Cortez Guguianu), Suita 
lirică de balet „Amorul Vrăjitor" de 
De Falia și Simfonia a 6-a „Pateti
ca" de Ceaikovski.

★
în cadrul turneului pe care-1 între

prinde în țara noastră, violonist^ po
loneză Wanda Wilkomirska a concer
tat luni seara în sala Teatrului de 
Stat din Galați.

Programul a cuprins : Trei dansuri 
de Teodor Rogalsky, Concertul nr. 1 
pentru vioară și orchestră, în primă 
audiție, de Szimanowsky și simfonia 
a 5-a în mi minor, „Din lumea nouă", 
de Dvorak. Conducerea muzicală a 
fost asigurată de dirijorul Silviu Za- 
vulovici din Galați.

și demonstrații 
efectivă la pa- 
laboratoare. Ar

cursuri 
muncă

clusiv prin 
ci printr-o 
tul bolnavului, în
fi, cred, util de studiat posibilita
tea de a introduce un sistem mult 
mal eficace în sensul de a aduce 
cadrul pentru specializare și per
fecționare în centrul universitar, el 
fiind înlocuit în lipsă de un alt 
cadru din acest centru sau dintr-un 
centru metodologic de mare autori
tate. La terminarea stagiului.' el re

de

vine la locul său de muncă în care 
găsește o nouă orientare științifică 
și profesională, noi tehnici aplicate 
și probleme de cercetare puse în 
lucru. în asemenea condiții cadrul 
care a fost la specializare găsește 
la reîntoarcere un nou climat 
muncă și de activitate cu care el 
este deprins deoarece a lucrat în 
aceste condiții.

O problemă ce trebuie urgent re
zolvată este aceea a repartiției ab
solvenților institutelor noastre de me
dicină și de farmacie. în primul rînd 
consider nejustă clauza de stagiu de 
trei ani la tară care face să în
colțească ideea că după trei ani toți 
pot veni în oraș, îndatoririle lor fi
ind îndeplinite. Aceasta face ca ab
solvenții noștri să nu simtă nevoia 
de a se lega de locul lor de mun
că. Ei trebuie să știe că nu se poa
te face transferul în orașe decît 
în baza unei pregătiri perfecte ști
ințifice și profesionale care să le 
permită prezentarea la un concurs.

La invitația ministrului sănătății, 
luni a sosit în Capitală Israel Barzi- 
lai, ministrul sănătății din Israel, 
care va face o vizită în țara noastră. 
Oaspetele va avea discuții privind 
probleme ale ocrotirii sănătății și va 
vizita instituții sanitare.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Aurel Moga, minis
trul sănătății, și 
rii ministerului, 
Doron, ministrul 
rești, și membri

membri ai conduce- 
precum și Eliezer 

Israelului la Bucu- 
ai legației

★
a părăsit Capitala 
Naționale a Stu- 
F. a Germaniei

Luni la amiază 
delegația Uniunii 
denților din R. 
(V.D.S.), condusă de Christoph Eh- 
mann, președintele uniunii, care, la 
invitația U.A.S.R., a efectuat o vizită 
în țara noastră.

★
Luni la amiază, în pavilionul D. 

al Complexului de expoziții din Piața 
Scînteii, întreprinderea comercială 
„Invest export" din R. D. Germană, 
a deschis o expoziție de specialitate.

La inaugurare au fost de față re
prezentanți ai Ministerului Comer
țului Exterior, ai Camerei de Comerț, 
ai unor ministere economice, condu
cători ai unor întreprinderi româ
nești de comerț exterior.

în cadrul dezbaterii despre 
dialectica dezvoltării relațiilor 
de producție socialiste în țara 
noastră, revista inserează in
tervențiile lui GHEORGHE 
ANGHEL, ANETA SPORNIC, 
PETRU ONITA, C. IACOBO- 
VICI-BOLDIȘOR.

Revista mai publică mate
rialele : Conceptul de structu
ră socială și importanța lui în 
cercetarea sociologică de IO
SIF NATANSOHN — la ru
brica „Sociologie și investiga
ție socială" ; Cum se preocupă 
revistele de specialitate de în- 
vățămintul mediu economic ? 
de ILIE RÎMNICEANU, MI
RON IONESCU — ia rubrica 
„Note" ; Pagini din trecutul de 
luptă al partidului comunist 
de ION 
cială a 
de N. 
„Critică

BABICI, Valoarea so- 
categoriei de interes 

CREȚU — la rubrica 
și bibliografie".

Ia întîlnirea 
Revoluției din

de
Și 

de 
va 
un

și a 
oară

reîntors 
a doua

fost 
se- 

de partid 
aminte de 

din iulie

(Urmare din pag. I)

a adoptat compo-

sănătății poporului nostru, 
modernă impune un efort 

susținut, în care toate dis- 
învățămîntului nostru me-

atacate 
ca, spre 
ecologi- 
La baza 
unitatea

cu 
socialiste, pe baza 
coexistenței paș-

Luni seară, în sala de spectacole 
a Teatrului de Stat, orchestra simfo
nică a filarmonicii din Oradea a 
susținut în fața unui numeros audi
toriu un concert extraordinar la care 
și-au dat concursul oaspeți de peste 
hotare. Sub bagheta dirijorului bul
gar, Ivan Spasov, orchestra a inter
pretat compoziția dirijorului „Episod 
pentru patru grupe timbrale", „Sim
fonia a 4-a“ de Schumann și „Con
certul pentru vioară și orchestră" de 
Sibelius, avînd ca solist pe violonis
tul sovietic Igor Politkovski.

★
în Capitală au început luni dimi

neața lucrările consfătuirii științifi
ce cu tema „Metodologia istoriei și 
criticii literare", organizată de sec
ția de științe filologice a Academiei, 
cu concursul Institutului de istorie 
și teorie literară „George Călinescu".

Participanții — academicieni, pro
fesori universitari, cercetători știin
țifici, critici literari — vor dezbate, 
timp de 3 zile, probleme privind 
metodele criticii literare actuale în 
țara noastră și în străinătate, meto
dele matematice și statistice aplicate 
literaturii, problemele operei litera
re ca structură, preocupări de stilis
tică literară.

Așa cum sublinia acad. Alexandru 
Rosetti, președintele secției de știin
țe filologice, în cuvîntul de deschi
dere a consfătuirii, tema luată în 
dezbatere prezintă o mare importan
tă atît pentru cercetarea teoretică, 
cît și pentru cea aplicativă, în ana
liza concretă a operelor.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

Fara îndoiala însă dacă exista ten
dința întoarcerii la oraș este și vina 
organelor locale care nu se preocu
pă în mod suficient pentru a asi
gura absolvenților condiții bune de 
cazare, de viață.

în repartiția absolvenților, actua
lul sistem lasă de dorit ; mă refer 
la repartiția prin telespeaker, co
mună tuturor institutelor noastre. 
Ar fi mai bine ca fiecare institut 
să fie teritorializat, dar această no

țiune să nu fie aplicată în sensul 
îngust al cuvîntului. Să. dăm I.M.F. 
București regiuni nu numai din 
Muntenia, dar și din Ardeal, Do
brogea sau Moldova, după cum să 
dăm celorlalte institute o repartiție 
regională corespunzătoare. Fiecare 
institut va putea astfel să-și plaseze 
absolvenții săi pe întregul teritoriu 
al țării. La repartiția absolvenților 
consider neapărat necesară partici
parea unui reprezentant al regiunii 
beneficiare care să cunoască cerin
țele absolvenților și mai ales să a- 
nalizeze de ce unele regiuni nu sînt 
solicitate de ei.

Centrele metodologice trebuie să 
se dezvolte pentru a deveni la rîn- 
dul lor adevărate institute de învă- 
țămînt superior, capabile să acorde 
o asistență de calitate, să facă 
școală, să formeze cadr», să coor
doneze eficient munca sanitară a 
teritoriului respectiv. în aceste cen
tre metodologice, trebuie încadra
te elemente de valoare ale institu-

Au fost prezenți Karl Kormes, 
consilier al ambasadei R. D. Ger
mane la București, și alți membri ai 
ambasadei.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 6 noiembrie, pre
zintă produse ale uzinelor construc
toare de mașini grele și de mașini 
pentru industria electrotehnică și 
electronică din R. D. Germană.

Cu același 
neții a fost 
de presă.

prilej, în cursul dimi- 
organizată o conferință

★
s-a înapoiat în Capitală 

Comitetului de Stat

Băneasa, se 
ambasadorul

Luni seara 
președintele 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
covei, împreună cu soția, care, la 
invitația ministrului culturii fran
ceze din Belgia, Albert Parisis, a 
participat la deschiderea „Zilelor 
culturii românești", organizate în ca
pitala Belgiei.

Printre persoanele oficiale prezente 
la sosire, pe aeroportul 
afla și Jan Adriaenssen, 
Belgiei la București.

★
Luni la amiază s-a

Capitală delegația română 
participat la primul festival al fil
mului din țările Asiei și Africii, des
fășurat la Tașkent.

Din delegație au făcut parte Ion 
Brad, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Popescu-Gopo, vicepreședinte al 
A.C.I.N., și Ecaterina Oproiu, redac- 
tor-șef la revista „Cinema".

înapoiat în 
a“ă care a

institutelor politeh- 
editate lucrările 
matematicii" — 

noțiuni de teoria

Din tipografiile Editurii didactice 
șl pedagogice au fost expediate 
librăriilor noi tipărituri destinate 
studenților. Pentru cei ce urmează 
cursurile facultăților de matemati- 
că-mecanică și 
nice au fost 
„Fundamentele 
care cuprinde 
mulțimilor, construcția axiomatică 
a numerelor naturale și analiza 
matematică —, „Geometria anali
tică și diferențială” — cu elemente 
de calcul vectorial, repere carte
ziene, transformări proiective, re
prezentări analitice ale diferitelor 
suprafețe —, precum și o amplă 
„Culegere de probleme de anali
ză matematică". Tinerii care înva
ță la Institutul de petrol, gaze și 
geologie găsesc în librării trata
tul „Procese și aparate de sepa
rare în industria petrolului și pe
trochimie", iar cei din învățămîn
tul superiot muzical — două noi 
lucrări intitulate „Istoria muzicii 
universale" și „Teoria instrumen
telor".

telor noastre ; ar trebui studiată 
poate problema salarizării lor și a- 
cordarea titlurilor didactice superi
oare pentru a-i antrena într-o mun
că care în realitate este de cerce
tare, de școală, de asistență me
dicală.

Cercetarea științifică și dezvolta
rea tehnică joacă — așa cum a ară
tat tovarășul Ceaușescu — un rol 
deosebit de însemnat în progresul 
ocrotirii 
Medicina 
intens și 
ciplinele 
dical și farmaceutic au un rol hotă
rîtor. Statul nostru acordă un larg 
sprijin cercetării și noi trebuie să 
fim demni de această solicitudine. Ea 
trebuie să fie centrată pe problemele 
de sănătate publică atît din punct 
de vedere preventiv cît și terapeutic 
și să acorde un spațiu mare cercetă
rilor fundamentale fără de care nu 
se poate asigura o practică de cali
tate. în afară de cercetările clinice 
fundamentate pe o metodologie rigu
roasă și științifică, trebuie 
și acele de sănătate publică 
pildă, acele epidemiologice, 
ce, etiologice și operaționale, 
calității acestei cercetări stă 
ei fără de care nu se poate asigura 
progresul. Sper și sînt convins că vii
torul centru al Ministerului Sănătă
ții va ști să găsească căile cele mai 
bune pentru dezvoltarea ei.

în cuvîntarea sa, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a anunțat crearea cole
giului medicilor și a consiliului sa
nitar superior. Rolul lor schițat în 
cuvîntare va reuși în măsura în care 
cu toții vom înțelege să-1 sprijinim. 
Este o sarcină de mare răspundere 
de care trebuie să fim legați deoa
rece numai în acest chip cadrele 
noastre medicale și de farmacie își 
pot dovedi nețărmuritul lor devota
ment față de statul nostru socialist, 
fată de partid, față de cetățenii săi.

Cu toții trebuie să ne luăm anga
jamentul de a sprijini fără ezitare 
drumul pe care l-a trasat plenara 
C.C. al P.C.R. asistenței medicale în 
tara noastră.

„ZILELE 
CULTURI!

Cu prilejul deschiderii festiva
lului filmului sovietic în cadrul 
„Zilelor culturii sovietice", care se 
desfășoară în țara noastră, luni 
seara a avut loc la cinematograful 
„Republica" din Capitală un spec
tacol de gală cu filmul artistic „6 
iulie".

La spectacol au luat parte Mi
hail Roșianu, președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefi ai altor misiuni di
plomatice acreditați în România.

Ion Brad, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, după ce a salutat pre
zența la festival a delegației de 
regizori și actori din Uniunea So
vietică, a prezentat asistenței u- 
nele aspecte ale creației cinema
tografice sovietice de-a lungul a- 
nilor.

Din partea cineaștilor sovietici, 
regizoarea Tatiana Lioznova a sub
liniat tradiția organizării de festi
valuri reciproce ale filmului în 
cele două țări și a adus calde 
mulțumiri organizatorilor.

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
în general frumoasă, cu cerul varia
bil. înnorări mai accentuate s-au pro
dus în Moldova și Dobrogea. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura la ora 14 a oscilat între 2 gra
de la Joseni și 17 grade la Gurahonț. 
Dimineața s-a produs ceață locală în 
vestul țării. în București : Vremea 
s-a menținut în general frumoasă cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
30, 31 octombrie și 1 noiembrie. în 
țară : Vreme relativ călduroasă. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
ploi temporare, mai ales în vestul 
țării. Vîntul va sufla potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 2 și plus 8 grade, iar ma
ximele între 8 și 18 grade. Ceață, 
în București : Vreme relativ căldu
roasă cu cerul mai mult noros. Ploi 
slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

Construcfii noi pe bule

vardul Ion Șulea din Ca-

pitalâ

Foto : Agerpres

, mini de la publicarea Decla
rației au intrat în partid pes
te 9 000 de persoane, s-au con
stituit comitete de partid în 63 
de mari întreprinderi, au fost 
înființate comitete locale, raio
nale și regionale în toate lan
durile Republicii federale.

în cuvîntarea rostită la în
ceputul conferinței, Kurt Bach
mann, în numele conducerii co
mitetului federal, a prezentat 
situația politică și economică in
ternă, supunînd unei analize 
critice politica celor două mari 
partide care formează coaliția 

Vorbitorul a 
sarcinile 
German

guvernamentală. 
înfățișat poziția și 
Partidului Comunist 
în principalele probleme.

în cadrul discuțiilor, desfă
șurate într-o atmosferă de lu
cru, au luat cuvîntul nume
roși participanți care s-au re
ferit la o serie de probleme 
ce îi preocupă pe muncitori, 
pe tineri, studenți și alte pă
turi ale populației, subliniind

SOVIETICE

CORESPONDENȚA DE LA SILVIU PODINA

Nici nu se putea un cadru mai po
trivit pentru o asemenea întîlnire : 
mă aflam la Leningrad în Piața Re
voluției, la Muzeul Revoluției, prin
tre oameni împovărați de ani, cu 
tîmplele ninse, dar în ochii cărora 
lucea o flacără vie : erau participant! 
direcți la pregătirea și desfășura
rea Revoluției din Octombrie. Firul 
amintirilor a început să se depene...

Feodor Zaharovici Evseev, membru 
de partid din anul 1904, participant 
la trei revoluții, evocă, ca și cum 
s-ar fi petrecut ieri, furtunoasele 
evenimente ale anului 1917. Pe atunci 
lucra la fabrica de muniții. în luna 
februarie, în plină grevă generală, 
muncitorii fabricii s-au alăturat uni
tăților răsculate ale soldaților, au 
eliberat din închisori pe detinutii po
litici, au ocupat toate uzinele din car
tierul Vîborg. Greva se transforma
se în insurecție. La 28 februarie a 
avut loc adunarea generală a mun
citorilor uzinei care a ales comi
tetul de uzină și deputății uzinei în 
Sovietul Petrogradului : unul din cei 
doi bolșevici aleși a fost el. în mar
tie, Feodor Zaharovici Evseev a 
participat la ședințele Sovietului din 
Petrograd cafe aveau loc la palatul 
Tavriceski. „La 3 aprilie — își con
tinuă Feodor Zaharovici povestirea 
— am făcut parte din delegația uzi
nei care s-a dus Ia Gara Finlandeză 
să-1 întîmpine pe Lenin. Pe peron 
făceau de gardă matrozi din Kron
stadt. Trenul s-a oprit, și Lenin a 
coborît din vagbn. Dașkevici, co
mandantul matrozilor, i-a prezentat 
raportul. Vladimir Ilici a ieșit apoi 
în piața din fața gării, ticsită de 
muncitori, soldați, matrozi, veniti din 
toate raioanele capitalei. Urcîndu-se 
pe carul blindat (aflat acum în curtea 
filialei leningrădene a Muzeului Le
nin), el a rostit celebra cuvîntare 
încheiată cu cuvintele : „Trăiască 
revoluția socialistă !“. Entuziasmul cu 
care a fost întîmpinat atunci Lenin 
de către mulțime nu poate fi des
cris. De la gară am venit în clădirea 
în care ne aflăm acum. Aici, Lenin, 
de la balcon, a vorbit din nou mun
citorilor adunați în piață apoi s-a 
întreținut cu noi, delegații uzinelor, 
întrebîndu-ne despre atmosfera ce 
domnește în întreprinderi, despre in
fluenta bolșevicilor în rîndul mun
citorilor și despre multe alte lucruri. 
Ne-a explicat conținutul Tezelor din 
aprilie care stabileau orientarea par
tidului spre transformarea revolu
ției burghezo-democratice în revolu
ție socialistă. Cît de mult îi simțisem 
lipsa și iată acum, după nouă ani 
de emigrație, era din nou printre 
noi și linia pe care o aveam de urmat 
ne devenise clară !“.

Feodor Zaharovici a participat la 
3 iunie la primul Congres General al 
Sovietelor din Rusia. își aduce amin
te de momentul cînd Tereteli, liderul 
menșevicilor, a afirmat că în Rusia 
nu există nici un partid care să-și 
poată asuma de unul singur întreaga 
putere. Din ultimele rînduri, unde se 
afla, s-a ridicat atunci Lenin și a 
replicat : „Există un asemenea par
tid". Cuvîntarea rostită de Lenin 
atunci, în care a prezentat programul 
bolșevicilor, a avut o mare influentă 
asupra delegatilor.

Veteranul Evseev a fost prezent, de 
asemenea, la ședința lărgită a C.C. al 
partidului din 16 octombrie, care a 
avut loc în cartierul Vîborg, pe strada 
Bolotnaia numărul 13, ședință la 
care a fost confirmată rezoluția pro
pusă de Lenin cu privire la trecerea 
neîntîrziată la insurecția armată și a 
fost ales Centrul militar revoluționar 
de partid pentru conducerea insurec
ției. Pregătirile au început imediat 
după aceea. Au fost mobilizate deta
șamentele de luptă din fabrici și uzi
ne. La ei, la fabrica de muniții, au 
primit la 24 octombrie comunicarea 
de a se supune numai dispozițiilor 
Comitetului revoluționar al Petrogra
dului. Arme și muniții vor putea fi 
scoase din uzină numai cu aprobarea 
acestui comitet. întrucît uzina se 
afla chiar în fața podului Liteinîi, 
muncitorii de aici au primit sarcina 
să păzească podul. Seara tîrziu, pe 
acest pod a trecut Lenin în drum 
spre Smolnîi...

— De la mine de acasă a plecat 
atunci Lenin la Smolnîi, spune Mar
garita Vasilievna Fofanova', o bă- 
trînică puțintică la trup. încă în vara 
lui 1917, continuă ea, secretarul Co
mitetului revoluționar al cartierului 
Vîborg mi-a cerut să fac cîte o a doua 
cheie la toate camerele locuinței și 
să-i dau lui aceste chei întrucît s-ar 
putea ca locuința mea să fie aleasă 
drept locuință ilegală pentru Ilici. 
Așa am și făcut. într-o seară m-am 
pomenit cu el față în fată în sufra
gerie. Era travestit, dar, cum știam 
că numai el mai avea cheile aparta
mentului, am înțeles că omul care 
intrase era Lenin. „Nu-i adevărat 
mi-a spus el, sînt Konstantin Petro- 
vici Ivanov, muncitor la uzina Sestro- 
veț. Să nu cumva să uiți aceasta".

datoria comuniștilor de a 
răspunsuri concrete tuturor 
acestor probleme pentru a cîș- 
tiga încrederea și prețuirea ma
selor.

în documentele adoptate de 
conferință se menționează că 
P.C.G. este un partid al lup
tei pentru progres social, pen
tru pace și democrație, pentru 
interesele oamenilor muncii. 
Acest partid se pronunță pen
tru limitarea atotputerniciei 
marilor concerne, apărarea și 
lărgirea drepturilor democrati
ce ale populației, anularea in
terzicerii Partidului Comunist 
din Germania (K.P.D.), înceta
rea și anularea tuturor urmă
ririlor politice împotriva co
muniștilor și împotriva altor 
forțe democratice, interzicerea 
Partidului național-democrat și 
a tuturor organizațiilor neona
ziste și revanșarde.

Declarîndu-se pentru o poli
tică activă de pace. Partidul 
Comunist German cere recu
noașterea granițelor existente în 
Europa, stabilirea de relații e- 

M-a rugat ca începînd de a doua zi 
să-i aduc toate ziarele ce puteau fi 
procurate în oraș. Scrisorile și me
sajele lui le duceam și le predam 
secretarului Comitetului revoluțio
nar din Vîborg și Nadejdei Konstan
tinovna Krupskaia. în dimineața zilei 
de 24 octombrie nu i-am putut a- 
duce ziarul „Rabocii Puti“ pentru că 
nu apăruse. A scris imediat un bi
let, iar eu am plecat să-1 duc la 
destinație. M-am întors acasă cu răs
punsul, tîrziu. După ce l-a citit, Ilici 
a scris pe loc o nouă scrisoare pe 
care m-a rugat s-o duc cît se poate 
de repede Nadejdei Konstantinovna. 
Cînd i-am dat scrisoarea, Nadejda 
Konstantinovna mi-a spus : „E ne
mulțumit pentru că nu i se permite 
să se ducă la Smolnîi". Cînd am 
ajuns din nou acasă seara tîrziu, 
Lenin nu mai era în locuință, dar 
lăsase un bilețel : „Am plecat acolo 
unde nu voiați să mă lăsați să plec". 
A doua zi a început insurecția...

Alexandr Viktorovici Belîșev, pri
mul comisar al crucișătorului „Auro
ra", evocă primele ore ale zilei isto
rice de 25 octombrie, ziua de naștere 
a primului stat al muncitorilor și ță
ranilor. La comanda comisarului 
Belîșev, tunul de la prova crucișăto
rului a tras la 25 octombrie 1917 salva 
care a vestit lumii nașterea unei noi 
ere. Legendarul crucișător, devenit 
muzeu, stă acum ancorat pe Bolșaia 
Nevka, în fața școlii de marină „Na- 
himov". A fost vizitat pînă acum de 
milioane de oameni.

Povestește Ana Alexeevna Vilium- 
son-Koroli, fostă delegată la al doilea 
Congres General al Sovietelor din 
Rusia. La acest istoric congres, care 
a adoptat decretele cu privire Ia 
pace și cu privire la pămînt, și la 
care a fost format primul guvern al 
puterii sovietice în frunte cu Lenin, 
au participat ca delegate doar nouă 
femei. în prezent Ana Alexeevna 
este singura dintre ele în viată. Pe 
atunci tînără țărancă, venise la Pe
trograd împreună cu ceilalți delegați 
din Letonia. își aduce aminte de mi
tingul care a avut loc în ajunul con
gresului și la care a luat și ea cuvîn
tul. La 25 octombrie, seara, se afla 
și ea în sala cu coloane albe de la 
Smolnîi. A doua zi la tribună a urcat 
Lenin, fiind întîmpinat cu ovații de 
către delegați...

Nikolai Feodorovici Izmailov, mem
bru de partid din 1917. primul co
misar principal al Flotei din Baltica, 
reînvie un moment dramatic al revo
luției, imediat următor victoriei in
surecției, cînd trupele lui Kerenski 
și Krasnov înaintau asupra Petro
gradului. Flota din Baltica constituia 
un sprijin de nădejde al revoluției. 
Ea număra atunci circa 80 000 de ma
rinari și 600 de nave. Lenin l-a che
mat atunci pe fir direct pe comisa
rul Izmailov, cerîndu-i să trimită ur
gent la Petrograd nave cu detașa
mente de marinari, armament și mu
niții. Cererea lui a fost îndeplinită 
întocmai. în aceeași noapte au ple
cat să apere Petrogradul 40 de nave 
de război echipate cu toate cele 
necesare.

Ultimul povestitor 
mea cu veterani ai 
Octombrie a fost Vasili Petrovici Vi
nogradov. în 1916 era secretarul 
celulei de partid de la uzina meta
lurgică. A fost arestat și trimis la 
muncă silnică. După revoluția din. 
februarie s-a 
ales pentru 
cretar al organizației 
din uzină. își aduce 
evenimentele sîngeroase 
1917 cînd burghezia a tras în mun
citori. Dar iunkerii și cadeții nu în
drăzneau să pătrundă în uzine căci 
aici erau stăpîne gărzile roșii. La 
uzina lor au fost formate trei compa
nii de infanterie și reparate trei tu
nuri. în octombrie, iunkerii de Ia 
școala de artilerie s-au alăturat 
complotului lui Kerenski și Krasnov. 
„Era singurul cuib al contrarevolu
ției în cartierul Vîborg — povestește 
Vasili Petrovici. Gărzile roșii ale 
uzinei noastre i-au înconjurat și i-au 
somat să predea armele dar ei au 
refuzat. Atunci am instalat cele trei 
tunuri în poziție de tragere. Abia 
cînd au văzut că nu e de glumit, 
s-au predat".

Vasili Petrovici s-a referit apoi 
la cei dintîi ani de producție pașni
că a uzinei metalurgice, al cărei prim 
„director roșu" a fost. Prima turbină 
hidraulică pe care au realizat-o în 
1924 avea o putere de numai 370 
kilowați. în prezent uzina constru
iește hidroturbine cu o putere 
peste 500 000 de kilowați fiecare 
turbine cu aburi cu o putere 
800 000 de kilowați, iar în curînd 
produce și turbine cu o putere de 
milion de kilowați.

Ascultînd povestirile veteranilor 
revoluției, orele au zburat pe nesim
țite. Momentele evocate de interlocu
tori, recompun, secvență cu secvență, 
imagini ale evenimentului de însem
nătate istorică, de la care în curînd 
se vor împlini 51 de ani.

Republica 
și admi- 
germane 

tratatului 
reducerea 

co- 
activă a Republicii 

a Germaniei la crea- 
sistem de securitate 

să

gale în drepturi cu 
Democrată Germană 
terea ambelor state 
în O.N.U., semnarea 
de neproliferare, 
cheltuieliloi’ de înarmare, 
laborarea 
Federale 
rea unui 
colectivă în Europa care 
permită ieșirea Republicii fe
derale din N.A.T.O. și depăși
rea scindării Europei în blocuri 
militare. Partidul Comunist 
German se pronunță în spriji
nul mișcărilor de eliberare na
țională și pentru încetarea ime
diată a războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. El consideră că „a- 
sigurarea păcii în Europa cere 
stabilirea de bune relații 
toate țările 
principiilor 
nice".

Conferința 
nența comisiilor însărcinate cu 
elaborarea programului și sta- 
tutului partidului care urmeazS 
a fi supuse primului congres al 
partidului.



CONFEMTA UNESCO
Intervenția conducătorului 

delegației române
PARIS 28. — Corespondentul A- 

gerpres Al. Gheorghiu transmite: în 
cadrul dezbaterilor de politică gene
rală ale conferinței UNESCO a luat 
luni cuvîntul Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, condu
cătorul delegației române. Abordînd 
o serie de probleme importante pri
vind _ activitatea UNESCO, cărora 
România le acordă un interes deo
sebit, vorbitorul a spus : „în lumea 
contemporană, în care circuitul va
lorilor materiale și spirituale se 
află într-un permanent progres, în 
care dezvoltarea economică și dez
voltarea social-culturală formează 
un tot indivizibil, este mai mult 
decît necesar ca strategia educa
ției, a științei, a culturii să fie 
elaborată de către fiecare țară în 
conformitate cu necesitățile și as
pirațiile sale cele mai intime și mai 
legitime". Conducătorul delegației 
române a arătat că România acordă 
sprijinul său inițiativei de a se or
ganiza în 1970 prima conferință mon
dială a miniștrilor culturii. Refe- 
rindu-se la problema valorificării și 
folosirii raționale a resurselor u- 
mane, vorbitorul a spus : „Apreciem 
că dezvoltarea social-economică și 
culturală este de neconceput fără 
un efort continuu pentru valorifi
carea resurselor umane, fără for
marea de cadre naționale, a unor 
specialiști capabili să asigure pro
gresul diferitelor sectoare din do
meniul producției materiale sau spi
rituale a fiecărei țări". Vorbito
rul și-a exprimat apoi satisfacția 
pentru faptul că rezoluția română 
privitoare la valorificarea resurse
lor umane a fost adoptată în una
nimitate de Comisia programului 
Conferinței generale.

Problema tineretului a format un 
alt punct important al cuvîntării 
rostite de conducătorul delegației 
române, care, după ce a subliniat că 
„în România socialistă, tineretul ia 
parte activă la viața economică, so
cială, politică și culturală, dobîn- 
dind, în marea operă de edificare 
a unei societăți noi, sensul profund 
al drepturilor și răspunderilor sale", 
a exprimat părerea că este o sar
cină a UNESCO să dezvolte, să 
diversifice și să dea un caracter 
mal dinamic și mai viu unui pro

agențiile de presă transmit:
Peste 800 000 de munci

tori de la căile ferate austra
liene au declarat o grevă 
de 24 de ore, revendicînd sporirea 
salariilor. Cele mai afectate sînt ora
șele Sydney și Melbourne.

Congresul al XVI-lea al 
Partidului Socialist Unit din 
Islanda s’a deschis la Reykjavik. 
Pe ordinea de zi a congresului figu
rează raportul C.C. al partidului, pro
bleme ale situației politice din țară 
și situația din partid.

Generalul Odd Bull, șeful 
observatorilor O.N.U., a avut o între
vedere cu Salah Gohar, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A.U. Odd Bull a declarat ziariștilor 
că au fost examinate o serie de pro
bleme legate de recentul incident între

Republicii Tufâfa
Poporul turc sărbătorește astăzi 

ziua sa națională. Se împlinesc 45 de 
ani de la proclamarea Republicii 
Turcia, eveniment memorabil, de 
răscruce, în viața acestei țări, de în
făptuirea căruia este legat numele 
marelui om de stat Mustafa Kemal 
Atatiirk. Rezultat direct al victoriei 
revoluției naționale, crearea Repu
blicii Turcia a deschis calea trans
formării imperiului otoman feudal 
într-un stat modern, a fost punctul 
de pornire a unui șir de prefaceri 
înnoitoare în viața acestei țări. A 
fost adoptată prima Constituție re
publicană a țării, au fost desființate 
titlurile nobiliare, școlile și judecă
toriile religioase, s-a acordat drept 
de vot femeilor, au fost inițiate mă
suri în sprijinul dezvoltării indus
triei.

„Pace !n țară, pace în lumea în
treagă" — sînt cuvintele lui Atatiirk 
care au călăuzit politica externă a 
Turciei în timpul vieții președintelui, 
o politică tinzînd la dezvoltarea re
lațiilor de colaborare și prietenie cu 
toate statele și în primul rînd cu 
cele din Balcani.

In acest spirit au evoluat relațiile 
dintre România și Turcia în ultimii 
ani. Bazate pe principiile suverani
tății și independenței naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și respectului reci
proc, aceste relații cunosc în prezent 
un curs ascendent, în interesul celor 
două națiuni, cit și al cauzei gene
rale a păcii și securității în Europa 
și în lume.

Evoluția favorabilă a acestor re
lații se face simțită pe multiple pla
nuri : diplomatic, economic, tehnic, 
cultural. Volumul schimburilor co
merciale dintre cele două țări a spo
rit în ultimii cinci ani. de circa 2.5 
ori. Au fost semnate în cursul aces
tor ani acorduri și convenții bi’a- 
terale cum ar fi: acordul de cola

gram pentru tineret. România va 
fi întotdeauna gata să participe la 
realizarea unui asemenea program .

Abordînd apoi problema cooperă
rii europene, vorbitorul a spus :

Dezvoltarea relațiilor bilaterale 
între statele europene constituie, 
neîndoielnic, unul din mijloacele 
cele mai sigure pentru realizarea 
prin cooperare a securității și a pă
cii în Europa și în întreaga lume. 
Republica Socialistă România acor
dă totodată atenția cuvenită dez
voltării și diversificării relațiilor 
sale pe plan multilateral, partici- 
pînd la acțiuni menite să favorizeze 
cooperarea internațională. Vorbito
rul a reamintit de diversele ac
țiuni rodnice inițiate în această di
recție și pe care România le-a 
sprijinit activ, cum sînt cooperarea 
între comisiile naționale din țările 
balcanice și activitatea Asociației 
internaționale de studii sud-est eu
ropene, precum și de rezoluția ro
mână asupra cooperării europene, 
adoptată în unanimitate la actuala 
sesiune a' Conferinței generale.

Ca țară socialistă. România pune 
în centrul politicii sale externe dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialis
te ; țara noastră întreține și dez
voltă relații multilaterale cu toate 
statele, indiferent de regimul lor 
social-politic. România așază la 
baza relațiilor sale cu celelalte sta
te principiile respectării independen
ței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

UNESCO va trebui să militeze pe 
viitor și mai intens, într-un mod 
și mai explicit, în slujba nobilului 
scop al păcii și înțelegerii interna
ționale. Pentru aceasta, a subliniat 
vorbitorul, este imperios necesar ca 
organizația noastră să devină uni
versală. Guvernul român se pro
nunță cu fermitate pentru restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. și în celelalte or
ganisme internaționale. De aseme
nea, ne exprimăm regretul că țări 
ca R. D. Germană, R.P.D. Coreeană 
și R. D. Vietnam sînt lipsite de 
posibilitatea de a participa la lu
crările organizației.

® ®

trupele egiptene și israeliene de-a lun
gul Canalului de Suez.

3 28-a aniversare a 
„Ohî" (nu), ziua în care Grecia a 
respins ultimatumul regimului lui 
Mussolini și a intrat în război în 
cadrul coaliției antifasciste, s-a sărbă
torit în Grecia. Cu același prilej a 
avut loc o paradă militară la Nicosia 
(Cipru).

într-un buletin despre 
starea sănătății lui Luigi 
LOîîgO, secretar general al Partidu

lui Comunist Italian, care este internat 
într-o clinică din Roma pentru tra
tarea unor tulburări . vasculare, se 
spune că starea sa generală este optimă. 
Tulburările vasculare determinate ră- 
mîn staționare, boala evoluînd favo
rabil.

borare în domeniul turismului, acor
dul privind schimburile artistice și 
științifice, acordul privind desființa
rea vizelor etc. Extinderea de vizite 
de delegații economice, precum și 
schimburile de experți din diferite 
ramuri ale economiei au permis sta
bilirea unor înțelegeri de principiu 
în ceea ce privește cooperarea teh
nică și economică într-o serie de sec
toare importante, printre care : pe
trol, construcții, energetice, valorifi
carea minereurilor ș.a. Sînt în curs 
de lărgire schimburile în domeniile 
științei, artelor, presei, turismului.

Pe linia intensificării contactelor 
directe dintre guvernele celor două 
state s-au înscris vizita în Turcia a 
delegației guvernamentale române, 
condusă de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și a altor reprezentanți ai ță
rii noastre. în ceea ce privește vi
zitarea României de către persona
lități marcante turce amintim pre
zența la București a primului mi
nistru, Suleyman Demirel. precum și 
a ministrului afacerilor externe, Ih- 
san Sabri Caglayangil. Legăturile tot 
mai frecvente pe linie parlamentară, 
guvernamentală, economică, cultural- 
științifică au adus o contribuție im
portantă la cunoașterea și apropie
rea reciprocă, la întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și turc. Cu 
prilejul acestor contacte s-a relevat 
nu o dată semnificația deosebită pe 
care dezvoltarea legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Turcia o are pentru crearea unui cli
mat de înțelegere și bună vecinătate 
în regiunea Balcanilor.

Folosind prilejul acestei aniversări, 
poporul român felicită poporul turc 
și îi urează prosperitate și noi suc
cese în dezvoltarea țării ’sale pe ca
lea progresului și a păcii.

Radu BOGDAN

în timpul manifestațiilor studențești 
care au avut loc recent la Viena 
s-au produs puternice ciocniri între 

poliție și demonstranți

Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate 
ale României
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
atașatul militar, aero și naval al Româ
niei în Statele Unite ale Americii, 
colonel Apostol Dumitru, a oferit în 
saloanele ambasadei o gală de filme 
și un cocteil. Au participat generali 
și ofițeri superiori din Departamentul 
Apărării al S.U.A., ambasadori, ata
șați militari și alți membri ai corpului 
diplomatic, precum și alte personali
tăți.

Guvernul japonez a hotărîl 
să ceară Statelor Unite să retrocedeze 
o parte din terenurile ocupate de baza 
militară americană Asaka (Prefectura 
Saytama).

întrevederi de Gaulle- 
Sunay. Președintele Franței, gene
ralul de Gaulle, a avut întrevederi la 
Ankara cu președintele turc, Cevdet 
Sunay. Cei doi șefi de stat au făcut o 
trecere în revistă a principalelor pro
bleme internaționale și au abordat pro
bleme privind cooperarea economică 
între cele două țări.

Adunarea Națională Fran
ceză 3 reluat luni discuția asupra 
legii financiare, care stabilește bugetul 
statului pe anul 1969. în proiectul gu
vernamental se propun cheltuieli în 
sumă de 151 miliarde franci, reprezen- 
tînd o creștere de 18,3 la sută față 
de cheltuielile pe anul 1968, din care 
bugetul educației naționale reprezintă 
24,7 miliarde franci.

Inundații catastrofale au 
cuprins nordul Iranului în 
regiunea de litoral a Mării Caspice, 
însoțite de un val de frig, urmat apoi 
de ninsoare. Au fost distruse numeroase 
sate și mai multe persoane și-au pierdut 
viața.

în cadrul Festivalului in
ternațional al filmului cul
tural C3re se desfășoară în aceste 
zile la Tokio, un deosebit succes au 
înregistrat filmele românești „Oaspeți 
de iarnă" și „Triptic folcloric".

Trei bombe au exPlo<îat ieri, la 
intervale de cîte o oră, la uzinele 
„Citroen", provocînd pagube serioase. 
Nu s-au semnalat victime omenești.

Monumentul ridicat în 
memoria fostului președinte 
John F. Kennedy în localitatea 
Runnymede (Anglia) a fost grav ava
riat de un dispozitiv exploziv. Monu
mentul nu va mai putea fi restaurat. 
Autorul exploziei nu a fost încă iden
tificat.

Ploile torențiale alunecările 
de teren au provocat în regiunile din 
nordul Birmaniei mari pagube ma
teriale. în districtul Kyaukse din sta
tul Shan ploile care au căzut timp 
de o săptămînă au inundat aproxi
mativ 80 de sate și peste 8 000 hec
tare de culturi. Peste 50 000 de per
soane au fost afectate de calamitate. 
Autoritățile au adoptat o serie de 
măsuri excepționale, mobilizînd uni
tăți ale armatei pentru a participa 
la operațiunile de salvare și de înlă
turare a urmărilor inundațiilor.

FESTIVIWpBi
DE LA FRAGA

Cuvîntările rostite de A. Dubcek 
și L Svoboda

PRAGA 28. — Corespondentul A- 
gerpres E. Ionescu transmite: Re
publica Socialistă Cehoslovacă a sărbă
torit luni o jumătate de secol de exis
tență a statului independent comun al 
cehilor și slovacilor. La ședința festivă 
comună de la Praga a C.C. al P.C.C., 
a Frontului Național, Adunării Națio
nale și guvernului R. S. Cehoslovace 
consacrată acestui jubileu, au partici
pat L. Svoboda, A. Dubcek, O. Cernik, 
J. Smrkovsky, membri și membri su- 
pleanți ai Prezidiului C.C. al P.C.C., 
membri și membri supleanți ai C.C. 
al P.C.C., membri ai guvernului și ai 
Prezidiului Adunării Naționale, repre
zentanți ai partidelor politice și ai or
ganizațiilor obștești din cadrul Frontu
lui Național, deputați, militari, oameni 
de cultură și artă.

Ședința a fost deschisă de A. 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C. Astăzi, a spus el, se împli
nesc 50 de ani de cînd s-a reali
zat visul de veacuri al cehilor și 
slovacilor de a crea un stat suve
ran printre celelalte popoare ale Eu
ropei, de a conduce suveran și in
dependent treburile proprii, de a 
hotărî suveran și independent pre
zentul și viitorul lor. Primul secre
tar a subliniat că apariția Cehoslova
ciei independente, deși limitată de 
caracterul burghez al republicii, a 
creat un nou orizont pentru dezvol
tarea națională a cehilor și slova
cilor. Nașterea Cehoslovaciei inde
pendente a fost nu numai o proble
mă națională a poporului ceho
slovac, ci s-a inclus în curentul u- 
nic de eliberare a popoarelor, care 
a devenit una din trăsăturile deter
minante ale evoluției mondiale post
belice.

Partidul Comunist din Cehoslova
cia, a subliniat vorbitorul, își va 
consacra toate forțele, rațiunea și 
talentul membrilor săi pentru ca țara 
noastră să devină bogată, capabilă 
să satisfacă nevoile materiale și 
spirituale ale omului, să realizeze e- 
liberarea adevărată a omului ca con
structor, eliberarea adevărată a oa
menilor care conduc și hotărăsc în 
mod suveran.

în continuare a luat cuvîntul L. 
Svoboda, președintele R. S. Ceho
slovace. Vorbitorul a subliniat că 
Octombrie 1918 a pus capăt epocii 
de asuprire națională și socială a 
cehilor și slovacilor. Crearea unui 
stat propriu a constituit o culme 
firească a apariției și dezvoltării po
porului contemporan, care numai în 
statul său propriu poate trăi cu a- 
devărat ca popor. Vorbitorul a sub
liniat că lupta cehoslovacă de eli
berare națională a avut de la bun 
început nu numai trăsăturile bine 
pronunțate ale progresului național, 
dar și cele ale progresului social. Ea 
a fost însuflețită de curentele re
voluționare din acel timp, de idea
lurile mărețe ale eliberării sociale, 
s-a inclus în acel curent fundamen
tal al progresului social, care a cul
minat cu Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

UMUAHIA 28 (Agerpres). — Colo
nelul Ojukwu Odumegwu, liderul 
autorităților biafreze, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă, or
ganizată la Umuahia, că trupele fe
derale nigeriene au pierdut inițiativa 
în luptă, ea fiind preluată de biafrezi, 
care au înaintat simțitor în unele 
sectoare ale frontului. Potrivit de
clarației sale, înaintarea trupelor fe
derale în direcția ultimei redute bia
freze a fost oprită. Ojukwu a dez
mințit afirmațiile că autoritățile bia
freze ar fi obținut ajutoare în arma
ment din partea unor țări vest- 
europene. „Armamentul folosit de noi 
în prezent provine din capturile de 
război luate de. la trupele guvernului 
federal". Liderul biafrez, relevă agen
ția France Presse, a dezmințit tot
odată știrile privitoare la eventuale 
negocieri de pace între Nigeria și 
Biafra în vederea sistării ostilităților.

ZBORUL MKI

COSMICE „SOIUZ-3"
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
luni la ora 19,23 ora Moscovei 
(ora 18,23 ora Bucureștiului) 
nava spațială sovietică „Soiuz- 
3“ a efectuat 38 de rotații în ju
rul Pămîntului.

Conform programului stabi
lit, cosmonautul Gheorghi Bere
govoi, în timpul celei de-a 36-a 
evoluții în jurul Pămîntului, 
printr-o manevră manuală a dat 
o nouă orientare vehiculului 
spațial, după care a închis moto
rul de bord. Prin această mane
vră. astronautul a orientat nava 
cu bateriile solare spre Soare, 
stabiJind-o în această poziție.

Astfel, „Soiuz-3“ a fost plasată

L. Svoboda a amintit că politica ex
ternă dusă de burghezia aflată la 
conducere la începutul existenței re
publicii a suferit o criză tragică la 
Munchen. Experiența Miinchenului și 
a anilor de război, experiența pe care 
am căpătat-o în lupta dreaptă împo
triva puterii naziste, a adăugat el, ne-a 
obligat să găsim o nouă orientare a 
republicii. Președintele L. Svoboda a 
subliniat că includerea Cehoslovaciei 
în comunitatea țărilor socialiste, a- 
lianța trainică cu Uniunea Sovietică, 
a cărei armată a eliberat în 1945 re
publica, rămîn în permanență conclu
zia în vigoare în ce privește trecutul, 
prezentul și viitorul.

Arătînd că speranțele poporului ce
hoslovac, după dobîndirea indepen
denței, de a obține o reglementare 
socială justă au fost înșelate de cla
sele conducătoare din republica ante
belică, vorbitorul a spus : Aceasta a 
dus la hotărîrea de a pune întreaga 
existență a republicii pe o bază so
cială nouă, pentru care mișcarea mun
citorească și în primul rînd partidul 
comunist a luptat zeci de ani. In ima
ginea majorității covârșitoare a popu
lației noastre, socialismul a fost baza 
care contribuie Ia unitatea deplină a 
poporului, a cărei expresie a devenit 
Frontul Național, în frunte cu parti
dul comunist. Arătînd că socialismul 
se poate dezvolta în Cehoslovacia nu
mai dacă se va pomi de la principiile 
marxism-leninismului și dacă va fi 
strîns legat și pătruns de întreaga 
moștenire progresistă a luptei națio
nale și democratice, L. Svoboda a 
spus : Acest drum, ca orice drum nou, 
nu este lipsit de greșeli și de defor
mări tragice. Dar și aici s-a manifes
tat capacitatea neobișnuit de viabilă 
a sistemului socialist, care a găsit 
forțe suficiente pentru a recunoaște și 
lichida propriile greșeli și lipsuri, su
ficientă inițiativă pentru o nouă în
florire și dezvoltare. Relevînd că în 
ianuarie a. c. a fost începută o etapă 
nouă de dezvoltare, a cărei necesitate 
s-a copt de-a lungul multor ani, vor
bitorul a spus că este vorba de ten
dința spre o dezvoltare socială nouă 
și de hotărâri politice, naționale și eco
nomice pozitive, care corespund pozi
ției cehoslovace în Europa și în în
treaga lume. Cursul principial și să
nătos al dezvoltării noastre, eliberat 
de greșelile, tendințele și influențele 
dăunătoare, care au fost denaturate 
atît în patrie, cît și în străinătate, a- 
ceastă linie sănătoasă, cu adevărat so
cialistă, va rămîne și de acum înainte 
forța motrice a vieții noastre, a 
spus el.

Vorbitorul a subliniat totodată că 
noul sistem juridico-statal va con
stitui fundamentul relațiilor popoare
lor cehoslovace.

Subliniind spiritul internaționalist 
după care se conduce partidul, L. 
Svoboda a spus că acesta oferă po
sibilitatea și condițiile necesare „să 
pornim cu chibzuință pe drumul tra
sat de P.C.C. și adoptat de poporul 
acestei țări, ca o cauză vitală a lui, 
pentru ca în mod activ, pe baza pro
gramului nostru propriu, care cores
punde principiilor de bază ale so
cialismului și pozițiilor noastre spe
cifice, să înfăptuim cauza măreață 
a construcției societății socialiste, s-o 
înfăptuim în așa fel încît ea să fie 
apropiată intereselor și necesităților 
proprii, gîndirii și inimii poporului 
nostru". Această aniversare — a spus 
în încheiere L. Svoboda — aminteș
te ideea majoră și principală : ideea 
că Cehoslovacia independentă, ba
zată astăzi pe o realitate de peste 
jumătate de veac, și-a dovedit pe 
deplin justețea și temeinicia. Sînt 
convins că țara noastră va transpu
ne în viață cele mai bune năzuințe 
ale sale, că ea poate și va trebui 
să trăiască fericită.

La tribună au urcat apoi repre
zentanți ai partidelor politice din 
Cehia și Slovacia, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor și 
președintele C.C. al Uniunii Tinere
tului Cehoslovac.

Manifestări consacrate celei de-a 
50-a aniversări a proclamării repu
blicii au avut loc și în alte locali
tăți din țară.

pe o altă orbită, avînd perioada 
de revoluție în jurul Pămîntu
lui de 88,8 minute. Nava spa
țială are o orbită cu perigeul de 
199 km, iar apogeul de 224 km ; 
înclinația față de ecuator este 
de 51,7 grade.

Potrivit datelor telemetrice, 
raportului cosmonautului și 
emisiunii televizate din Cosmos, 
starea sănătății astronautului 
sovietic este bună.

Agenția TASS mai transmite 
că la 28 octombrie nava cos
mică „Soiuz-2“ a aterizat în
tr-o regiune dinainte stabilită 
de pe teritoriul Uniunii Sovie
tice.

încetarea agresiunii in Vietnam! 
Disocierea Angliei

de politica S.U. Â.!
cer demonstranții de 
pe străzile Londrei

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

Londra a cunoscut 
duminică una din cele 
mai impresionante ma
nifestații , împotriva a- 
gresiunii S.U.A. in 
Vietnam, amintind ca 
amploare tradiționalele 
marșuri pentru pace 
de la Aldermaston. 
Răspunzînd la chema
rea lansată anterior de 
un comitet ad-hoc 
pentru Vietnam, nu
meroase grupuri cu 
pancarte, steaguri și 
megafoane au început 
a se aduna pe malul 
Tamisei, în apropiere 
de Parlament. Curînd 
după amiază, o mare 
de oameni, după unele 
estimări 100 000, in 
covirșitoare majoritate 
tineri, se revărsa în 
coloane lungi de cîți- 
va kilometri pe stră
zile centrale. Sute de 
inscripții presărate pe 
parcurs precizau apar
tenența demonstranți
lor la diferite organi
zații politice, obștești, 
sindicale, de tineret, 
universitare: Campa
nia pentru solidaritate 
cu Vietnamul, Partidul 
Comunist din Marea 
Britanie, Liga tinere
tului comunist, organi
zații ale partidului la
burist, Tineretul libe
ral, studenți de la u- 
niversități din Londra 
și din alte orașe etc. 
Multi au venit din 
provincie, din îndepăr
tate orașe ale Scoției, 
Wales, Irlanda de 
nord.

Pe prima parte a 
traseului, fluviul u- 
man a trecut pe îngus
ta Fleet Street, unde 
se află concentrată 
presa londoneză Stri
gătele de protest s-au 
intensificat mai ales 
in fața clădirilor mari 
ale ziarelor „Daily Ex
press" și „Daily Tele

VIETNAMUL DE SUD
ALEGERI PENTRU CONSILIILE POPULARE

SI COMITETELE
SAIGON 28 (Agerpres). — într-o 

informație transmisă de agenția de 
presă „Eliberarea" se arată că Fron
tul Național de Eliberare din Viet
namul de sud aplică cu succes pro
gramul de dezvoltare și întărire a 
organelor puterii locale în regiunile 
eliberate din Vietnamul de sud.

în momentul de față, arată agen
ția, alegerile consiliilor populare și 
ale comitetelor de eliberare se des
fășoară în toate provinciile Vietna
mului de sud. La aceste alegeri, care 
au un caracter democratic, populația 
participă în mod activ și în nume
roase regiuni alegătorii acordă sufra
giile lor cu o covirșitoare majoritate 
deputaților poporului.

Această participare activă se ex-

GREVE
GENERALE 
ÎN SUDUL 
ITALIEI

ROMA 28. — Corespondentul Ager
pres Giorgio Pastore transmite : Mi
lioane de oameni ai muncii din sudul 
Italiei se află în grevă revendicînd 
abolirea „zonelor de salarizare", pe 
baza cărora în regiunile meridionale 
ale tării retribuția muncii este infe
rioară celei din nord. Greviștii cer, 
de asemenea, ca autoritățile să în
făptuiască măsurile necesare pentru 
dezvoltarea industrială a sudului. 
Luni au declarat grevă generală oa
menii muncii din Sardinia, parali- 
zînd activitatea economică a întregii 
insule. Alte greve generale se află In
curs la Agrigento, Catania, Ragusa, 
Enna și Caltanisetta. Caracteristic 
tuturor acestor greve este faptul că 
ele sînt conduse în mod unitar de 
cele trei mari centrale sindicale ita
liene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L.

graph" — care încă 
din ajun își căptuși
seră cu seînduri marile 
vitrine de la parter — 
ambele cunoscute pen
tru poziția lor proame- 
ricană față de Viet
nam, cit și pentru 
campania lor de publi
citate ostilă demon
strației. In Trafalgar 
Square, locul tradițio
nal al marilor întru
niri populare, mii de 
londonezi au întimpi- 
nat coloanele, unii 
dintre ei alăturîndu-se 
demonstranților. Pe 
deasupra capetelor se 
agita pădurea steagu
rilor și pancartelor 
multicolore ale căror 
lozinci se pronunțau 
pentru încetarea agre
siunii americane in 
Vietnam, pentru vic
toria forțelor patrioti
ce sud-vietnameze, 
pentru disocierea Ma
rii Britanii de politica 
Statelor Unite.

Ecoul acestor lozinci 
a străbătut larga ma
gistrală a Whitehall-u- 
lui, sediul principa
lelor departamente 
guvernamentale. La 
Downing Street, unde 
se află reședința pri
mului ministru, o de
legație a prezentat o 
scrisoare a manifes- 
tanților, în care se 
cere guvernului să 
înceteze sprijinul a- 
cordat politicii S.U.A. 
în Vietnam Intrarea 
în Downing Street era 
închisă de un gard 
metalic și de cîteva 
rînduri de cordoane, 
iar in străzile laterale 
așteptau in rezervă 
alte unități de poliție, 
pregătite pentru inter
venție. Forțe de întă
rire fuseseră aduse in 
prealabil și din orașe 
provinciale. Lungile 
coloane au demonstrat

însă intr-o perfectă 
ordine și disciplină, 
exprimîndu-și energic 
sentimentele lor de 
protest, dar evitînd 
incidentele cu poliția. 
Aceasta primise, de 
altfel, ordine precise 
de a se abține de la 
orice provocări sau 
ciocniri violente. Un 
singur grup redus de 
manifestanți s-a des
prins de pe tra
seul. marșului, incer- 
cînd fără succes să 
spargă cordoanele po
liției din fața ambasa
dei S.U.A. Cu acest 
prilej au fost operate 
și cîteva arestări.

In Hyde Park, punc
tul final al marșului, 
la vestitul „colț al 
vorbitorilor", masa de 
demonstranți a format 
un mare miting, la ; 
care au luat cuvintul 
conducători ai organi- ) 
zațiilor participante. 
Desprinzînd principa
lele semnificații ale 
demonstrației, vorbito
rii au subliniat că în
treaga acțiune a stir- 
nit un larg răsunet in 
opinia publică brita
nică, arătînd cît de 
profunde sint senti
mentele de condam
nare a războiului Sta
telor Unite în Viet
nam. Ei au chemat la 
o și mai strînsă cola
borare pe viitor între 
organizațiile studen
țești, de tineret și cele 
ale muncitorilor, ară
tînd, totodată, că ma
rea demonstrație de 
duminică trebuie să 
constituie de fapt nu 
încheierea, ci începutul 
unei campanii care să 
crească în amploare, 
pînă cînd vor fi înfăp
tuite indreptățitele as- 1 
pirații ale poporului X 
vietnamez la libertate 
și independență națio
nală.

DE ELIBERARE
plică în primul rînd prin forța de a- 
tracție a programului politic al Fron
tului Național de Eliberare, prin 
crearea Alianței forțelor naționale 
democratice și pașnice din Vietnam, 
prin succesele continue obținute de 
forțele armate populare de eliberare, 
prin extinderea regiunilor eliberate, 

îmbinînd lupta politică și armată, 
poporul din Vietnamul de sud, subli
niază agenția „Eliberarea", dezarmea
ză și distruge posturile inamice, li
chidează „satele strategice" care au 
mai rămas.

Populația din Vietnamul de sud 
întîmpină cu însuflețire și speranță 
alegerile organelor puterii populare 
și traducerea în viață a transformă
rilor democrate.

Argentina se pronunță 
pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale 
cu țările socialiste

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 
Guvernul argentinean dorește să dez
volte relațiile comerciale ale Argenti
nei cu țările socialiste, anunță agen
ția Associated Press, citind surse ofi
ciale argentinene. Potrivit unui pur
tător de cuvînt guvernamental, mai 
multe misiuni comerciale argentinene 
urmează să viziteze aceste țări pentru 
a studia posibilitățile unor legături 
comerciale mai strînse.

încercările Argentinei de a găsi noi 
piețe de desfacere a produselor sale 
de export — îndeosebi carne și grîu 
— sînt urmarea directă a avantajelor 
pe care le oferă comerțul cu țările so
cialiste.
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