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AL PATRULEA AN
AL CINCINALULUI

STADIUL PREGĂTIRII

INVESTIȚIILOR DIN

In aceste zile de decembrie, lumea șantierelor este 
absorbită de încheierea lucrărilor la obiectivele al că
ror termen de punere în iuncfiune coincide cu siîrșitul 
acestui an, iar acolo unde, deocamdată, ziua scadentei 
nu a venit, să atingă optimul de lucrări care asigură 
desiășurarea nestînjenită a muncii și pe timpul frigu
ros. „Zorul" în care se găsesc constructorii, cit și cei
lalți factori cu răspunderi pentru realizarea planului de 
investiții pe anul 1968 nu ne împiedică sg le adresăm 
întrebarea: în ce staditf se află pregătirea investițiilor 
celui de-al patrulea an al cincinalului ?

Poate mai mult decît în alte domenii procesul de 
realizare a investițiilor — unde anii își predau „șta
feta" din mers — impune să fie pregătite temeinic și 
din timp condițiile necesare pentru continuarea neîn
treruptă a execuției pe șantierele deschise, pentru în
ceperea Ia momentul oportun a noilor obiective prevă
zute în planul pe anul următor. în acest context, în 
fața tuturor factorilor care concură la realizarea pro
gramului de investiții al anului viitor stau sarcini de 
maximă importanță. Am urmărit în cadrul anchetei 
noastre, în mod special, cum se conturează pregătirea 
investițiilor din 1969 în industria chimică și industria 
construcțiilor. Alegerea nu este întîmplătoare. în cele 
două ramuri urmează să fie terminate și începute nu
meroase capacități de producție, cu un rol hotă- 
rîtor pentru realizarea obiectivelor trasate de Congresul 
al IX-lea al partidului, a prevederilor actualului plan 
cincinal.

(Publicăm în pagina a IlI-a a ziarului constatările pri
lejuite de ancheta noastră).

Miercurea/>« Xmuc m 
dinamica 
dezvoltării w/W- 
economice

„La început Oltul e o subțire melodie de fluier, auzită doar de brazii singuratici de pe creste,_ apoi, în timp ce străbate platoul îndreptîn- du-se spre pădure, un flaut i se adaugă și ea devine mai gravă",..Prin aceste locuri în care curgerea Oltului capătă majestate și dobîn- dește gravitate melodică de flaut s-au pus — încă din prima perioadă a fierului — bazele unei temeinice așezări.Miercurea Ciuc.Loc de cumpănă între Ciucul de Jos și cel de Sus, terasă înaltă de aproape 700 metri,. așezată deasupra luncii mlăștinoase a Oltului. Totodată — și poate mai ales — importantă răspîntie de drumuri. între Transilvania și Moldova, între nordul și sudul tării. Ceea ce explică într-o oarecare măsură vechimea a- șezărilor omenești descoperite aici : prezenta și continuitatea elementului dacic, inițiativa construirii pe aceste meleaguri a unei cetăți — la începutul secolului al XVII-lea. într-o oarecare măsură... Fiindcă frumusețea munților din șisturi cristaline și magme vulcanice purtînd prețioase minereuri în adîncime, mulțimea izvoarelor din împrejurimi din care țîșnesc miraculoase ape tămăduitoare și în jurul cărora s-au format celebre stațiuni balneoclimaterice. sînt doar cîteva dintre celelalte explicații posibile.Orașul se dezvăluie anevoie privirii, oferă cu greu o imagine de ansamblu — mai ales în diminețile anotimpurilor friguroase, cînd depresiunea e înecată de valul de ceată coborît de pe versanții împăduriți ai Harghitei și Ciucului. începi prin a-i bănui vag contururile. întrezărești doar clădirile masive ridicate după canoanele unei arhitecturi specifice, țesătura labirintică a străzilor, lanțul neîntrerupt al magazinelor de pe artera principală. Abia către amiază, odată cu ridicarea ceței, în locul imaginilor bănuite, vagi și deci aproximative. își fac loc cu claritate imaginile reale : zidurile orașului vechi, cetatea medievală, biserici baroce. străvechi lăcașe de învățămînt. Dar și alte construcții, de dată mult mai _ recentă : edificiul modern al ‘casei de cultură, clădirile în modernizare ale
Natalia STANCU
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CONCERT CU IttU
APROPIATEI WAl CIltaLE

1 COMPOZITORILOR Șl
MUZICOLOGILOR Dlj NOASTRĂ

In sala Ateneului Român a a- vut loc luni seara un concert prezentat cu ocazia apropiatei Adunări generale a compozitorilor și muzicologilor din țara noastră.Au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Leonte Rău tu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec. La sosirea la Ateneul Român, conducătorii de partid și de stat au fost salutați de tovarășii Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor. în sală se aflau, de asemenea, membrii supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai vieții culturale, un numeros public.Programul concertului a reunit cîteva din lucrările reprezentative ale compozitorilor noștri con-...i—..... .......

temporalii, lucrări aparținînd diferitelor genuri ale creației muzicale. Au fost interpretate cîn- tece patriotice de Ion Chirescu, Radu Paladi, Sigismund Toduță. Tiberiu Olah, Doru Popovici, Cornel Trăilescu, Dinu Stelian și Teodor Bratu, lieduri de Mihail Jora, Tudor Ciortea, Cornel Ță- ranu, Zoltan Aladar, Pascal Ben- toiu, lucrări simfonice de Wilhelm Berger, Teodor Grigoriu și Cor- neliu Dan Georgescu. Concertul s-a încheiat cu ultima parte a oratoriului „Pămînt dezrobit” de Gheorghe Dumitrescu.Și-au dat concursul orchestra simfonică și corul Filarmonicii de stat „George Enescu“, sub conducerea dirijorilor Mircea Cristescu și Vasile Pântea, corul și orchestra Ansamblului armatei, dirijate de Dinu Stelian, soliștii Arta Flo-■ rescu, Valentin Teodorian, David Ohanesian, Martha Kessler, Cornel Stavru și Traian Popescu.Concertul s-a bucurat de un fru- '<mos succes. Artiștilor le-au fost oferite flori din partea conducerii de partid și de stat. (Agerpres)

Arhitectonicabucuresteană9pe axul Dîmboviței
Mai toate marile capitale își împletesc tradiția, își leagă existența de traiectul unei ape. Dunărea, Sena, Vltava, Neva sau Tamisa își înscriu albia în țesutul metropolelor pe care le străbat nu numai prin elementul vecinătății imediate dintre curgere și durată — cheiuri, poduri, debarcadere — dar și mult mai organic, prin orientarea unei considerabile zone către fluidul miraculos.Desigur, Dîmbovița nu se poate asemui nici ca importanță și nici ca renume cu vreunul dintre acestea. Trecînd grăbiți pe splaiul Independenței sau peste podul Izvor, sintem tentați să evităm vederea puțin plăcută a apelor sale cafenii, purtînd pete de păcură, să nesocotim cu totul albia ei modestă, strîmtorată între taluzuri nu întotdeauna îngrijite. Și totuși greșim,

pentru că istoria Bucu- reștiulul se interpătrunde intim, și la bine și la rău, cu soarta zbuciumată a rîului care — înainte de regularizarea săvîrșită în ultimele două decenii ale veacului trecut — i-a oferit acestuia vad bun pentru morărit și negustorie, apa de băut, dar și fiorul teribil al marilor, inundații. Greșim, pentru că Dîmbovița reprezintă, în fapt, o magistrală orășenească de maximă importanță, ordonînd, în trecerea ei, de la Ciurel și pînă dincolo de Vitan spatii publice, ansambluri și construcții dintre cele mai reprezentative. Nu valențele sale urbanistice trebuie puse în discuție, ci modul cum ele ar putea fi potențate. Tocmai la o asemenea potențare se referă unul dintre principiile fundamentale ale schiței de sistematizare a Capitalei, care insistă a-

supra rolului deosebit al Dîmboviței în compoziția planului general, asupra necesității de a pune în evidență traseul și cornișele sale, ca elemente majore ale cadrului natural și istoric.în calitate de ax de compoziție, Dîmbovița structurează spațiul arhitectural pe care îl parcurge în cîteva zone , concentrice distincte. Cea mai largă — și poate cea mai importantă, întrucît, prin amplitudinea ei realizează articularea cu spațiul global al orașului — o constituie culoarul mărginit de proeminențele cornișei, către care se deschid, din loc în loc, vederi generoase sau perspective neașteptate. Definită pe măsura construirii, în punctele nodale ale cornișei, a unor edificii cu valoare de reprezentare, această zonă capătă o consistență tot mai certă.

Alături de vechile esplanade, orientate către Dîmbovița, ale Palatului Marii Adunări Naționale și Academiei Militare, se află în pregătire interesanta panoramă a Institutului politehnic, verticala hotelului Intercontinental, ce se va profila în bulevardului ' cei aflați în sau proiectata valență de Arsenalului.categorie se înscriu eforturile întreprinse repunerea tiv a zonei ale cărei însemnate restaurateHanul lui Gabroveni, nesc și altele. în1 prezent desfășoară o am-aici se

1848 piațaSală capătul pentru Unirii.Poli- dealul aceeașipentru în circuit ac- „Curții Vechi", obiective mai, urmează a fi în cîțiva ani : Manuc, Hanul Palatul Dom-
arh. Gh. SĂSĂRMAN
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SIGISMUND TODUȚA

autentica

0 largă constelație 

de muzică

Privită în complexitatea ei, creația muzicală românească se impune prin- tr-o diferențiere care îmbrățișează toate zonele de exprimare artistică. în mai toate genurile.Din marea diversitate a posibilităților de exprimare care stau în fata compozitorului. aș dori să mă o- presc, în primul rînd. asupra cîntecelor destinate copiilor. Psihologia și propedeutica au consacrat nenumărate studii și volume prin care se sondează lumea extraordinară a celor mici. Desigur, compozitorul contemporan nu se poate sustrage rezultatelor obținute de știință, care prospectează profilul sufletesc al viitorului om matur. Sugestiile venite din partea literaturii pot completa, de asemenea, cu succes, orientarea compozitorului.Compozitorul care va căuta să întrețină un dialog. să ancoreze în lumea de imagini a copilului va întîmpina una dintre cele mai grele probleme : _ va trebui să găsească un limbaj simplu, clar, plastic dăltuit, capabil să vehiculeze concepte sonore, în stare să impresioneze și să „mobilizeze", aș spune, imaginația. lumea atît de sensibilă și receptivă a copilului. Eforturile compozitorilor noștri, investite in această direcție, sînt vrednice pe a fi subliniate. O- biectivul desăvîrșit, care întrunește atît densitatea conținutului, cît și înves- mîntarea lui. va trebui căutat, deocamdată. în neîntrecutele Bicinii ale lui Orlando di Lasso.O dragoste și pasiune constante. nedezmințite, leagă pe compozitorii români de folclorul muzical, înveșmîntarea cîntecului popular ne duce. în mod nemijlocit, la muzica corală. Cele trei volume, care marchează preocupările mele în această direcție, reprezintă un răspuns Ia accepțiunea folclorului, stipulată în termenii unei exigente artistice care, de

pășind faza citatului armonizat, tinde spre o imagine transfigurată a folclorului. Orientarea estetică, la rîn- dul ei, recheamă — in modo 
suo — crezul artistic de sincer umanism al artei corale polifonice din perioada Renașterii. Simpla transpunere armonică a u- nui citat melodic-popular ar însemna o revenire la tiparele unui sămănătorism anacronic, vetust, în timp ce sublimarea esențelor, transfigurarea etosului muzicii populare rezervă multe aspecte noi care vor putea îmbogăți, în viitor, patrimoniul nostru de muzică, corală.în jurul anilor 1600, un cenaclu de diletanți florentini a dat o nouă orientare artei muzicale : anul 1642, data cînd a văzut lumina rampei opera „L’In- coronazione di Poppea" de Claudio Monteverdi, reprezintă un moment crucial în lumea genurilor muzicale. De mai bine de 300 de ani continuă să ră- mînă genul cel mai iubit și preferat de sufragiul larg al spectatorilor. Din uriașa creație a genului se desprind patru opere care se impun cu semnificația genialității: Boris Godunov (Mussorgski), Tristan și Isol- da (Wagner), Peleas și Mcli- 
sanda (Debussy) și drama lirică Oedip (Enescu). S-a vorbit de criza ’ operei, urmată de fenomenul veris- mului (Puccini), s-a discutat mult de renașterea genului, atribuită lui Richard Strauss (Salomeca, Elektra). Viabilitatea operei, în ciuda opiniilor contradictorii, este atestată de revelația marcată prin Wozzeck și 
Lulu (A. Berg). Moise și 
Aron (A. Schonberg). Lor
dul (Werner Henze), cît și prin covîrsitoarea creație a anului 1968. care este Ulise ,de. Dallapiccola. ..Perspectivele operei românești sînt legate. în mod indisolubil, de factorul timp, care maturizează si selectează, cît și de autenticitatea valorică. singurul criteriu care

poate aspira la consfințire și la atributele imperisabi- lității,în domeniul muzicii simfonice și de cameră apar fenomene care se caracterizează prin ritmul transformărilor dialectice. Se succed. în orizontul artistic muzical, simptome care copleșesc prin noutatea lor. Se perindă și se discută cu o viteză cu totul neobișnuită, curente și orientări noi: se angajează căutări si experiențe care reflectă cu pasiune și însetată curiozitate „ineditul", ceva ce „n-a fost încă rostit", cuvîntul „neformulat" pînă în prezent. Se prospectează orizonturi noi : se construiesc sisteme. suport pentru căile încă nedefrișate ale muzicii : se clădesc eșafodaje teoretice, sprijin pentru ascensiunea în spirala vertiginoasă a u- nor concepții noi.în acest iureș se angajează o vastă sferă noțio- nală, unde muzica folclorică. atonală. politonală. serială, pointillistă, concretă, electronică, aleato- rică. stochastică etc. formează tot atîția termeni cu sensul și sfera lor bine conturate. Orientarea muzicală a ultimului deceniu este impregnată, din ce - în ce mai mult, de pătrunderea nestăvilită a științelor pozitive în procesul creației.Fenomenul. în sine, nu este nou. Semiografia tradițională, limitată la reflectarea dimensiunilor

principale ale sunetelor (înălțimea, durata, intensitatea, timbrul) a suferit, în mod implicit, transformări radicale. Sursele fonice, în procesul de diferențiere, au generat un arsenal nou de semne mnemotehnice. Procesul de diferențiere merge pînă a- colo încît, aproape fiecare nouă lucrare apare cu simbolurile sale grafice proprii, cu alfabetul ei particular.în acest proces imaginea muzicală artistică tradițională își poate pierde sensul inițial. Nomenclatura morfologică constituită din motiv, frază, period, precum și parametrii principali — melodie, armonie, polifonie — sînt inventariate de unii între articolele muzicale cu sensuri epuizate. Organizarea spațiului sonor este supusă unor legități, unde muzicii i se atribuie o nouă dimensiune expresivă. Dar, paralel cu acest efort, se cultivă și paradoxul...Această constelație, dominată de originalitate si adesea doar de aparentă originalitate, de perfecțiune și mimetism, de inovație și de fetișism, nu constituie un simplu ioc al antinomiilor, ci un îndemn Ia re- flexiune... Orizontul nou va putea să ducă Ia cristalizarea unor valori autentice doar dacă ideatîa elevată, creația de reală valoare artistică va acoperi, — va trebui să elimine — noțiunea de non-muslca.

LAURENȚIU PROFETA 

Să nu ignorăm genu

rile care constituie 

„punte de legătură"

Tabloul contradictoriu, uneori chiar haotic, al muzicii mondiale din ultimele decenii, prezintă, după mine, ca o trăsătură ca- -raeteristică;- continua • pendulare de la o extremă la alta ; nimic mai greu în aceste condiții decît să găsești și să menții un echilibru.

Nu numai anumite dominante estetice și stilistice oscilează între cei doi poli opuși, dar chiar si personalități de mare prestigiu au evoluat Intr-un zig-zag uneori derutant (Exemplul cel mai tipic
(Continuare în pag. a IV-a)

Promifătoare

științifice 
studentesti

în ultimele zile, calendarul vieții universitare a înregistrat cîteva evenimente notabile prin semnificația și rezultatele lor, pentru ambianța specifică și cursul înnoitor care caracterizează actualul an de învățămînt superior. Este vorba de semi- nariile naționale științifice studențești, desfășurate la București, secția I : Probleme actuale ale arhitecturii și construcțiilor ; secția a Il-a : Automatică și tehnică de calcul ; la Timișoara, secția a III-a : Mecanizarea, electrificarea și chimizarea agriculturii ; la Cluj, secția a IV-a : Diagnostic și tratament medical. Tot la București, sub egida Universității și a Consiliului U.A.S. din acest centru universitar și-a desfășurat lucrările timp de trei zile seminarul studențesc „Socialismul și democrația". Reunind participant! din mai multe centre universitare ale țării, favori- zînd un util schimb de idei, dezbateri pe marginea celor mai noi și mai valoroase preocupări științifice universitare, recentele seminarii naționale studențești s-au încheiat — după o opinie unanimă — cu un bilanț rodnic.Pentru ilustrarea acestei concluzii este suficient să amintim că numai în primele două secții au fost decernate 43 de premii, că aici și în celelalte 2 specialități lucrările distinse. ca și multe dintre cele care n-au intrat în opțiunea juriului se ridică la o reală valoare științifică și tehnică — unele comportă chiar și o aplicare imediată în producție — autorii lor demonstrînd deopotrivă un înalt nivel de cunoștințe Inventivitate, spirit de selecție și de analiză a faptelor și, în bună măsură, sesizarea direcțiilor de solicitări ale producției. Cu alte cuvinte, utilitatea și reușita unor asemenea confruntări științifice universitare nu au nevoie de vreo demonstrație. Experiența valoroasă acumulată invită însă la formularea unor puncte de vedere menite să contribuie la realizarea unor noi pași în perfecționarea a- cestor importante manifestări ale preocupărilor de interes major ale studenților.Să ne oprim mai întîi asupra secției care a reunit comunicările cu subiect de arhitectură și construcții. „Participarea studenților — ne spunea conf. univ. Constantin Enache, prorector al Institutului de arhitectură

„Ion Mincu" — a fost substanțială, Cadrul organizatoric reușit. Ca detaliu de atmosferă să reținem și inițiativa inspirată de a se organiza în timpul acestei manifestări științifice o seamă de expoziții cuprinzînd cele mai interesante proiecte de an și de diplomă ale studenților, realizări ale membrilor cercului plastic ș.a. Numai că tematica lucrărilor prezentate în recentul seminar a fost în mare măsură generală. Unii stu- denți au fost tentați să-și consume contribuția într-un act de documentare care, cîte o dată, s-a substituit actului de creație științifică. Asemenea neîmpliniri ale sesiunii rezidă. după părerea mea, din una și aceeași realitate : în inițierea tinerilor în munca de cercetare se urmărește încă destul de puțin valoarea formativă a acestei activități. De pildă, teme ca «Problemele circulației -în orașe», «Sistematizarea centrelor orașelor» au un caracter prea abstract, comportă o mulțime de implicații pe baza cărora studentul se simte tentat să teoretizeze la nesfîr- șit, fără a putea ajunge la însușirea unei metodologii de investigație proprii gîndirii sale. După părerea mea, dacă asemenea teme ar fi fost limitate la realitățile unui anume oraș, pe care să-1 cunoască și să-1 studieze personal, studentul ar fi fost mai interesat să-i descifreze acestuia anatomia și fizionomia specifică. Și, pe această bază, nu numai că lucrările ar fi putut face obiectul unor concluzii practice, care la nevoie să fie înmînate edililor, dar tinerii ar avea sentimentul unui grad sporit de responsabilitate".Pe orbita unor idei asemănătoare în esență gravitează și cîteva dintre concluziile tovarășului prof. dr. docent Constantin Belea, de la Universitatea din Craiova, cristalizate pe baza lucrărilor prezentate la secția de automatică și tehnică de calcul. „Aici, pe drept cuvînt, a fost remarcat faptul că temelor celor mai dificile Ii s-a căutat rezolvarea pe baza metodelor matematice obișnuite, în timp ce, dată s-ar fi apelat mai intens la metode matematice moderne. cu utilizare tehnică de calcul (modelare pe calculatoare ana-
Mihai IORDĂNESCU
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Se împlinesc astăzi două decenii de la adoptarea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a Declarației Universale a 
Drepturilor Omului. Dorind să sublinieze însemnătatea acestei aniversări. Adunarea Generală a proclamat întregul an 1968 An internațional al 
drepturilor omului, urmărind în acest fel să dea un nou impuls cooperării dintre state, în vederea asigurării, pretutindeni în lume, a respectării demnității și drepturilor fundamentale ale oamenilor. Cea mai importantă manifestare internațională în acest cadru a constituit-o Conferința internațională a drepturilor omului, ținută la Teheran între 22 aprilie — 13 mai, cu participarea a 84 de state, printre care și România.Azi, la împlinirea a două decenii de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, putem afirma cu deplin temei că numeroasele documente adoptate de-a lungul acestei perioade, în cadrul O.N.U., O.I.M. și UNESCO, printre care cele două „pacte ale drepturilor omului", precum și declarațiile și rezoluțiile cu privire la lichidarea colonialismului, condamnarea politicii rasiste și de apartheid, apărarea drepturilor femeilor și copiilor, promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare dezvoltă principiile cuprinse în Declarație, reflectă, în general, transformările petrecute în lume, problemele cu care este confruntată societatea contemporană.Una dintre ideile majore cuprinse în aceste documente (în Declarația cu privire la acordarea independentei țărilor și ponoarelor coloniale, în pactele drepturilor omului și altele) este aceea că garanția exercitării drepturilor omului, a progresului ființei umane o reprezintă respectarea deplină a personalității popoarelor. Documentele menționate consacră dreptul inalienabil al popoarelor de a-și hotărî singure soarta, de a-și alege liber calea dezvoltării lor politice și sociale, de a dispune de bogățiile și resursele, lor naturale. Este 'condamnat coloniălis-
(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS MUNICIPALE DE PARTID
Spunea 
un umorist
ceva...

La Tîrgoviște, autobuzele cir
culă la întîmplare. Uneori, por
nesc de la capetele de linie cu 
intîrziere, alteori circulă în 
„cîrd", spre nedumerirea (și 
nemulțumirea) călătorilor. In orele 
de vîrf, la intrarea și ieșirea din 
schimburile de muncă, autobu
zele circulă cu o încetineală 
exasperantă. De aici nervi, in- 
tîrzieri, discuții. Ce-i de făcut ? 
Va elabora, în sfîrșit, întreprin
derea orășenească de transport 
un grafic de circulație — sau ce
tățenii vor fi nevoiți să revină 
la mijlocul de deplasare folosit 
pe vremea cînd nu se inventase 
autobuzul P Vorba unui umorist: 
de ce să înlăturăm lipsurile dacă 
învățăm din ele P 
Băgați 
în prizăCît de frumos sclipesc în noapte luminile semafoarelor I Ce feeric apai panourile luminoase de avertizare I Dar nu, am greșit. Panourile luminoase nu apar, pentru că din 11 existente în Capitală funcționează doar.. unul. De întreținerea și funcționarea panourilor răspunde întreprinderea „Ciclop". Explicabil, deci, de ce „luminează" doar un singur panou I Nici cu becurile semafoarelor electrice lucrurile nu stau mai verde. Problema lor e tot. , albastră. Spre documentarea celor interesați, consemnăm sondajul făcut la 15 stopuri, dintre care 8 erau... ca și cum n-ar fi fost Și un semafor fără becuri, carevasăzică, nu le are. Și atunci, „ori să se revizuiască"... Dar asta e altă poveste.
Automatele 
în derivă

Au apărut, în sfîrșit, auto
matele și pe străzile Capitalei. 
Noi-nouțe, strălucind sub refle
xul metalului și al vopselelor, 
ele au început să ofere trecă
torilor cafea, ciocolată cu lapte 
etc. Au început și... s-au oprit. 
Tot „automat". Cum scrie la 
firmă. Nu se dezmint. Nu
mai reacția celor ce se ocupă 
de aceste automate rămîne — 
vaiI — la nivelul primei loco
motive cu aburi.

Blestemul 
patrupedelorSe pare că pe medicul veterinar Niculae Bunicelu din comuna Podul Turcului (Bacău) l-au ajuns blestemele rimătorilor și cornutelor din circumscripția sa. Altfel nu se explică. Avea nevoie omul de bani mulți. Pen- /tru chefuri și jocuri de noroc. Șb atunci s-a gîndit că e bine să-și însușească banii proveniți din taxele pentru vaccinarea animalelor. Cînd termina cu vaccinul o lua de la cap. Și animalele erau vaccinate anual, apoi la 6 luni, la 3 luni și, în cele din urmă, ori de cîte ori avea Bunicelu nevoie de parale. Fugeau rîmătorii de el, ca dracul de tămîie 1 Acum tribunalul județean i-a inoculat lui Niculae Bunicelu un vaccin forte, cu eficiență sigură pe 5 ani. Ăsta ser 1
E o idee!

I IAȘI*în peisajul contemporan al României socialiste, lașul se remarcă printr-o intensă viață economică, socială și culturală. Aspecte deosebit de semnificative ale acestei activități, materializate în realizările colectivelor din întreprinderile și instituțiile locale, în înnoirile care au schimbat structural înfățișarea orașului, au fost pe larg dezbătute în cadrul lucrărilor conferinței organizației de partid a municipiului.Darea de seamă, prezentată de tov. Ion Manciuc, prim secretar al comitetului municipal, și numeroși vorbitori au relevat succesele obținute de oamenii muncii ieșeni sub conducerea organizațiilor de partid în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului, sarcinile ce le revin în perfecționarea întregii vieți economice și social-culturale. Darea de seamă a citat o serie de realizări în ce privește îndeplinirea planului de producție — care în 11 luni ale anului în curs a fost îndeplinit în proporție de 101,5 la sută la producția globală și 101,9 la sută la producția marfă vîndută și încasată — diversificarea sortimentelor și ridicarea calității produselor, îmbunătățirea deservirii populației. Succese în perfecționarea activității lor au obtinut și instituțiile de învățămînt, colectivele de creatori, oamenii de știință. Filiala Academiei.O atenție deosebită s-a acordat în cadrul lucrărilor conferinței problemelor legate de organizarea superioară a producției și a muncii, creșterea eficienței activității economice. Tov. Dumitru Ungureanu, contabil șef la Uzina metalurgică, a scos în evidență că rezultatele pozitive ale acestei mari unități industriale a lașului nu sînt încă pe măsura posiblităților.Referindu-se la cauzele care îngreunează îndeplinirea ritmică a planului de producție, tov. Vasile Popovici. secretarul comitetului de partid de la IPROFIL „Mobila", a arătat că ele se datoresc deficiențelor în activitatea secțiilor funcționale, în ridicarea calificării personalului și respectarea disciplinei de lucru.Deși realizarea investițiilor ocupă o pondere însemnată în activitatea economică a orașului, nici darea de seamă, nici participanții la discuții n-au abordat-o destul de aprofundat, cu toate implicațiile sale. Ar fi fost necesar să se insiste în mai mare măsură asupra sarcinilor ce revin organizațiilor de partid în întărirea disciplinei muncii pe șantiere.în cadrul lucrărilor conferinței s-a subliniat pe larg necesitatea mai bunei deserviri a populației, a îmbunătățirii sectoarelor care se ocupă direct de satisfacerea cerințelor de ordin social-cultural ale cetățenilor. Tov. Gheorghe Cambose, prim vicepreședinte al consiliului popular municipal, a arătat că dincolo de unele rezultate bune, în organizarea activității comerciale, în transportul în comun, în gospodărirea edilitară a orașului, în satisfacerea cerințelor populației privind construcția de locuințe proprietate personală etc. sînt încă serioase lacune.Cum era și firesc, într-un centru universitar, științific și cultural de importanta lașului, numeroși delegați, printre care șeful de lucrări Mihai Gafițeanu, secretarul Comitetului de partid de la Institutul politehnic, prof. dr. docent Mihai Răvărnț, rectorul Institutului Agronomic, Viorica Bordeianu, studentă la Universitatea „A. I. Cuza". scriitorul Mircea Radu Iacoban, prof. Petre Tănăsucă, directorul liceului „Costache Negruzzi". s-au referit la modalitățile menite să ducă la perfecționarea procesului instructiv educativ din instituțiile de învățămînt, îmbogățirea activității instituțiilor de artă și cultură, întărirea conlucrării oamenilor de știință cu colectivele de muncă din producție, la sporirea patrimoniului cultural-artistic și științific al țării cu noi și valoroase creații,în încheierea lucrărilor, participanții la conferință au adoptat cu însuflețire o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune printre altele : „Strîns uniți în jurul partidului și încercatei sale conduceri, cei peste 22 000 de comuniști, exprimînd sentimentele tuturor oamenilor muncii din Iași, ne angajăm să înfăptuim hotărît politica marxist-leninistă a partidului, consacrîndu-ne întreaga energie și putere de muncă realizării exemplare a tuturor sarcinilor ce ne revin pentru triumful socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România".
M. CORCACI

ARADPrin întreaga sa desfășurare, conferința organizației municipale de partid Arad a avut un profund caracter de lucru. Analizînd cu spirit de răspundere activitatea economică, politică și social-culturală desfășurată în acest an, conferința a desprins concluzii din experiența acumulată, a stabilit un ansamblu de măsuri vizînd creșterea continuă a rolului conducător al organizațiilor de partid.Darea de seamă, prezentată de tov. loan Baba, prim- secretar al comitetului municipal de partid, a făcut o cuprinzătoare analiză a activității desfășurate, a subliniat principalele sarcini actuale și de perspectivă în domeniul activității economice și social-culturale, precum și cele privind perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organizației de partid.Nivelul mai înalt de competență al organelor locale de partid se reflectă grăitor în progresele realizate în conducerea economiei. Preocuparea persistentă pentru organizarea științifică a producției și a muncii a determinat aplicarea în 1968 a peste 180 de studii de organizare științifică, ceea ce a asigurat creșterea productivității muncii cu 8,7 la sută și a permis ca 70 la sută din sporul producției globale să fie obtinut exclusiv pe această cale. Industria municipiului Arad a asimilat 7 noi tipuri de vagoane marfă, familia strungurilor noi de 500 mm. Conferința a apreciat, de asemenea, rezultatele pozitive în creșterea volumului și îmbunătățirea calității produselor destinate exportului, contractîndu-se, suplimentar produse în valoare de circa 400 milioane lei.Manifestînd consecvent intransigentă fată de orice tendințe de automultumire. conferința a pus accentul pe mijloacele de perfecționare în continuare a activității economice. Darea de seamă și numeroși delegați, printre care Bakony Coloman, inginer șef de concepție la Uzina 'de vagoane. Alexandru Aromînesei, director la Uzina de strunguri. Elisabeta Calotescu, secretarul comitetului de partid la fabrica „Libertatea", s-au referit la necesitatea valorificării tuturor factorilor de care depind creșterea productivității muncii, raționala folosire a utilajelor. în mod înreptățit s-a criticat faptul că la uzina de strunguri din 36 acțiuni incluse în planul de organizare științifică 10 reprezintă sarcini curente, iar la uzina de vagoane nu se iau măsuri eficiente pentru buna organizare a transportului intern. Numeroși vorbitori au accentuat că organizațiile de partid, sindicale și de U.T.C. au datoria să acționeze cu perseverență pentru continua întărire a disciplinei muncii și folosirea integrală a timpului de lucru.O deosebită atenție a fost acordată în cadrul lucrărilor conferinței diferitelor aspecte ale muncii politico-educative, accentuîndu-se însemnătatea creșterii aportului ei la formarea trăsăturilor specifice omului înaintat al societății noastre. Dr. Ilea Romulus, Petru Meșter, secretar al comitetului municipal U.T.C., și alți delegați au făcut propuneri privind intensificarea muncii de partid în rîndurile intelectualilor, mai buna folosire a cadrelor tehnico-inginerești. încetățenirea unor metode atractive, interesante în educarea comunistă a tineretului.Conferința a apreciat că principala răspundere pentru deficientele existente în munca organizațiilor de partid din Arad revine biroului comitetului municipal de partid. Completînd concluziile expuse în darea de seamă, tov. Gheorghe Toduță, Petru Moț și alți delegați au arătat că în metodele de muncă ale biroului municipal s-au manifestat tot mai pregnant în ultima vreme încălcări ale democrației interne de partid și ale principiului conducerii colective, lipsa unui climat prielnic dezbaterii constructive a problemelor, ceea ce s-a răsfrînt negativ asupra unor aspecte ale muncii de partid.După alegerea noului comitet municipal de partid, avînd ca prim secretar pe tov. loan Gornic, conferința a adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicoțae Ceaușescu, în care se spune printre altele : „Comuniștii, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din municipiul Arad asigură Comitetul Central, pe dv. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, strîns uniți în jurul partidului, vom depune și pe viitor întreaga noastră energie și capacitate de muncă pentru înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, pentru înflorirea scumpei noastre patrii. România socialistă".
I. PITICU

IN COMERȚUL 
BRAȘOVEAN- 

spirit întreprinzător, 
acuratețe, ținută civilizată

în muzeele din Brașov există numeroase mărturii care atestă străvechi tradiții comerciale pe a- ceste meleaguri. Vizitatorul de azi al orașului nu are nici răgazul și nici răbdarea cercetării hrisoave- lor; el „citește" însă în vitrinele și în însăși înfățișarea magazinelor pagini interesante despre calitățile contemporane ale comerțului brașovean.Ce anume caracterizează comerțul din orașul de sub Tîmpa ? Aparent, nimic deosebit nu-ți reține atenția. Și, cu toate acestea, sute și mii de amănunte, de impresii culese ici și colo care, în cele din urmă, întregesc imaginea unei activități comerciale vii, desfășurată cu pricepere și inteligență. Iată, de pildă, obișnuita „Lună a cadourilor", declanșată în fiecare an la 1 decembrie. La Brașov această „lună" a fost minuțios pregătită, îneît plimbîndu-te pe arterele comerciale ale orașului nu se poate să nu te frapeze aerul lor sărbătoresc : ghirlande de brad și de lampioane formează a- devărate punți deasupra străzilor, vitrinele „cheamă" cu insistență prin toate mijloacele de care dispun ; iar seara, firmele de neon, multe și diverse, dau un aspect feeric întregii străzi. Toată această revărsare de lumini, forfota permanentă a oamenilor îți dau o stare de bună dispoziție, te îmbie să intri și să cumperi. Se vede, la tot pasul, strădania organizatorilor de a convinge că luna decembrie înseamnă ceva deosebit în activitatea magazinelor. Iar în culisele acestei „sărbători" se ascund eforturile întreprinderilor comerciale, ale vînzătorilor de a se aproviziona cu mărfurile solicitate, de a prezenta cumpărătorilor o gamă cît mai variată, pentru ca, fiind vorba de cadouri, să ■> aibă de unde alege.Dar și fără haină festivă comerțul brașovean are o înfățișare remarcabilă, deși nu se poate spune că beneficiază de condiții materiale deosebite față de cele existente în alte orașe. Ba am putea afirma contrariul: cele mai multe unități, adevăratul vad comercial, se află în vechiul burg, în clădiri îmbătrînite, strimte, în care lumina și spațiul sînt scumpe. Astfel, paralel cu construirea, în noile cartiere de locuințe —

Steagul roșu, Tractorul, zona gării, Calea Bucureștiului — a unor complexe comerciale moderne, s-au analizat, una cîte una, și vechile unități, găsindu-i-se fiecăreia o formă de întinerire. Nici chiar cele situate în clădiri centenare nu sînt amenințate de a fi etichetate drept „maghernițe" sau „du- ghene*. Rețetele folosite stau la tnde- mîna oricui: reprofilări, modernizări și specializări pe grupe de produse. Sau, altfel spus, unele magazine au devenit mai „modeste", renunțînd de a mai prezenta incomplet o sumedenie de articole și mărglnindu-se la unul singur,' dar bine reprezentat, oferind întreaga gamă sortimentală. Rafturile încărcate pînă în tavan, tejghelele înguste și transparente îți dau posibilitatea cercetării mărfii, ocupînd totodată un loc destul de redus. Mijloacele de deservire au fost și ele adaptate specificului mărfii și dimensiunilor unității respective, cele mici practicînd metode foarte rapide, care contribuie la scurtarea timpului necesar cumpărăturilor. Acolo unde spațiul a fost mai generos, el a fost folosit cu aceeași judiciozitate. „Magazinul tineretului' de pe strada Republicii, de exemplu, este capabil să răspundă cererii tuturor tinerilor cumpărători. O mențiune deosebită merită alimentația publică: în oricare local ai intra — și ele sînt multe și variate ca tip — cofetării, restaurante obișnuite și lacto-ve- getariene, bufete automate, expres — totul te îmbie: interiorul întotdeauna curat și intim, fața de masă proaspăt călcată, preparatele cu aroma lor plăcută.Un element' într-adevăr specific comerțului brașovean sînt vitrinele. Teoretic, o vitrină poate să fie frumoasă cînd expune lucruri frumoase. Desigur, vitrinierii au speculat cît mai bine posibilitățile mă- tăsurilor în culori de curcubeu, ale cristalurilor, siluetele elegante ale manechinelor. Multe au izbutit însă și o altă performanță,: să te facă să te oprești în fața unei vitrine cu preparate de carne sau a uneia cu legume. Magazinul alimentar „Bîrsa" etalează în vitrină, pe mai multe etaje, tot felul de mezeluri, costițe și afumături. Miezul proaspăt al cărnii, în diverse Ipostaze, lumina bine dozată îți impun să renunți la admirația platonică. Și
„LUNA 

CADOURILOR» 

ÎN MAGAZINE
Cravatele și baticurile „Se

lect", din imaginea alăturată, 
trec cu succes examenul exi
gent al cumpărătorilor, tn a- 
ceste zile magazinele speciali
zate au pus in vinzare o mare 
diversitate de articole de ga
lanterie pentru femei ca și 
pentru bărbați, lată cîteva ar
ticole care ar putea fi, even
tual, oferite celor dragi: ba
ticuri, mănuși, cămăși „Lux" 
și „Vicova", pălării, fulare din 
mătase naturală și in amestec 
cu lină, poșete, genți. Pentru 
orice vîrstă se poate alege un 
cadou util, binevenit.Foto : M. Ciocîn iunie anul acesta, între- I prinderea de legume și fructe fi Maramureș (director — ing. Ie- ronim Munteanu) a cheltuit o | grămadă de bani — vreo 30 de I mii — cu amenajarea unui i chioșc modem pentru desfacerea fi legumelor și fructelor în cornu- I na Boiul Mare. Dar de atunci a și pînă în prezent la acest chioșc nu s-a vîndut nimic. Dacă I tot nu servește la ceva, pentru > ce s-or mai fi cheltuit banii ? | Doar așa, de florile mărului ? | Astea nu-s bune nici de ceai, . dară-mi-te la ciorbă 1 Ce-i de fă- I cut ? Un nou chioșc, în care să | se vîndă celălalt ?

I păcălită
Mare spaimă printre orătăniile I 

lui Dumitru Cioacă din Rîmnicu 
Vîlcea. Intrase vulpea într-o noap- fi 
te și-i luase găini, curci, curcani... | 
Del ca vulpea. Si cum în noap
tea următoare vulpea a venit I 
din nou, a căzut in capcana în- 1 
tinsă. De fapt cea care se dedase 
la... găinării era Maria Crăcană fi 
din comuna Costești (Vîlcea). 
Mai furase ea de 12 ori și a ’ 
treisprezecea oară... așa cum se t 
întîmplă I Acum își așteaptă răs- | 
plata. De unde se vede că șt 1 
vulpea se păcălește cîteodată. De, I 
dacă merge la Cioacă...

Rubricâ redactata de |
Ștefan ZIDARIȚA fi
Gheorghe POPESCU i

cu sprijinul corespondenților Ș 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)plă operație de punere în valoare a unei zestre prețioase, al cărei rezultat va avea urmări remarcabile asupra întregului perimetru central al orașului.Fără îndoială, mal sînt încă multe de făcut pentru ca toate posibilitățile oferite de culuarul amplu pe care îl avem în atenție să fie deplin utilizate. Ne referim, printre altele, la cerința de a susține străpungeri — cum e aceea a Magistralei Nord- Sud, terminată în gol — cu un edificiu corespunzător rolului de capăt de perspectivă, sau la nu mai puțin necesara reintegrare funcțională și vizuală în traseul dimbovițean a unor ansambluri deosebit de valoroase cum sînt cele de la Mihai Vodă, Radu Vodă sau Văcărești. Nu este vorba, deci, de o cerință a esteticii urbane numai, dar și de alinierea efectivă la viața cotidiană a unor Incontestabile carate arhitectonice, irosite deocamdată în utilizări improprii, cu circuit restrîns Pentru că problema potențării pe plan urban este mai întîi de toate o problemă a vieții sociale, a cărei arie de desfășurare se cere mereu îmbogățită și adîncită în semnificații.O a doua zonă asupra căreia trecerea Dîmbovi-

prompt 
livrări

Un cadou util prin:
Cartea prin poștă“ și „Comerțul prin coletărie1*»
Fiecare pasionat al literatu

rii, artei, sau științei prețuiește 
cartea bună ca și discul inter
pretărilor de valoare care 
poate să-i ofere nu numai 
poarta spre artă, ci arta în
săși.

In aceste zile din cadrul 
„Lunii cadourilor", serviciul 
„Cartea prin poștă" al coope
rației de consum expediază 
la domiciliul celor interesați, 
din orice colț al țării, ultimele 
noutăți editoriale, 
discuri cu muzică

De menționat că 
țul prin coletărie" 
ției de consum

cereri pentru 
de produse

precum și 
de calitate, 
și 
al

„Corner- 
coopera- 
satisface 

diverse

miciliu. In nomenclatorul 
acestora intră articole speci
fice pentru toate virstele. Se 
pot solicita articole de îmbră
căminte și încălțăminte, obi
ecte de galanterie și marochi- 
nărie, aparate de radio ș.a.

Magazinele cooperației de 
consum mai desfac și o bogată 
gamă de articole cosmetice. 
Ne referim, intre altele, la 
caseta „Farmec" cu un flacon 
de apă de toaletă și un săpun 
cu miros proaspăt, 
apa de colonie „Cristal' 
parfumul cu același : 
casete cu parfumuri 
non" și ~ 
modern, prin excelență femi-

plăcut;
!“ sau 
nume;

„Ma- 
„Roxana" — buchet

ca magazinul acesta mai sînt multe. Dar, cum spuneam, vitrinierii brașoveni țin să convingă că și banalele zarzavaturi pot fi elemente componente ale unor veritabil» „naturi moarte", că morcovii, sfecla, varza pot fi prezentate apetisant. Ne-am bucurat să constatăm că ingeniozitatea și eforturile a- cestor „regizori" anonimi au fost răsplătite : numai anul acesta, ei au primit două premii pe țară în cadrul unor concursuri inițiate de M.C.I.Caracteristicile esențiale ale comerțului din Brașov se reflectă însă în economia de timp pe care o realizează cumpărătorul. în acest oraș se practică, cu tot mai multă convingere și perseverență, comerțul la domiciliu. Un magazin de produse alimentare primește comenzi telefonice ,o altă unitate pregătește și livrează comenzile la orele indicate de cumpărători, laptele ajunge la domiciliul cumpărătorilor prin remizieri, iar O.C.L. Metalo-chimice deține mijloace de transport specializate pentru a transporta la domiciliul clienților mobila, frigiderele, televizoarele. Din cîte mi s-a comunicat la direcția comercială, datorită aprecierii cetățenilor, comerțul la domiciliu se va extinde și perfecționa.Metodele rapide de deservire contribuie și ele la economisirea timpului cetățeanului. Sistemul de autoservire se practică în 16 unități alimentare, 3 unități de alimentație publică și 3 de produse nealimentare ; expunerea deschisă a mărfurilor, care permite accesul cumpărătorilor la întregul sortiment existent în magazin, este practicat în 66 de unități. Mai sînt în curs de amenajare un magazin cu autoservire pentru articole mărunte de uz. gospodăresc și un magazin de încălțăminte cu expunere deschisă.Este remarcabilă răbdarea cu care se ocupă vînzătorii de fiecare client, rapiditatea cu care-i oferă marfa cerută. Mult mai rar declt în alte părți ai să întîlnești acea figură acră, plictisită, care te în- tîmpină în atîtea magazine din alte orașe. Chipul vîhzătorului politicos este cultivat cu grijă de către lucrători care muncesc în aceeași unitate de decenii și dintre care mulți se ocupă astăzi, la inițiativa direcției comerciale, de creșterea și calificarea de noî cadre. în acest an școlar, 381 de elevi, recrutați din organizațiile comerciale din oraș, frecventează cursurile școlii profesionale, pre- gătindu-se a fi vînzători, ospătari, bucătari și cofetari. Paralel s-au organizat, în acest an, cursuri de ridicare a calificării, fără scoaterea din producție, la care participă 137 de lucrători. Deci, și politețea se învață...Tovarășul Viorel Goicea, director adjunct al direcției comercial» județene, ne-a prezentat un succint tablou al perspectivei: sînt în construcție un complex comercial în Poiana Brașov, un depozit de produse alimentare, un altul de mobilă și unul de produse textile și încălțăminte, care urmează să fie date în funcțiune în 1969, urmează să înceapă construcția unul depozit pentru produse metalo- chimice și se pregătește punerea pietrei fundamentale la un mare magazin universal în zona centrală a orașului.Noul și tradiționalul merg mînă-n mînă în perfecționarea comerțului brașovean.
Rodica ȘERBAN
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5țel își pune amprenta este aceea a vecinătății mai mult sau mai puțin imediate, alcătuită din piețele și fronturile de splai a căror înlănțuire o parcurge Din acest unghi privind lucrurile, avem în față o magistrală a orașului. una dintre cele mai importante artere ale sale. O suită de piețe -i să amintim numai piața Splaiului sau cea a Unirii — sînt înșirate de-a lungul splaiurilor, adevărate bulevarde reunind clădiri de larg interes cetățenesc, plantații, spații verzi. Uzine (Grozăvești, Semănătoarea, Timpuri Noi, C.E.T Vitan). clădiri publice (Teatrul de Operă și Balet, Teatrul de Operetă, Tribunalul), institute de cercetări (ICECHIM Institutul de Biologie al A- cademiei etc.), instituții de învățămînt superior și cămine studențești, parcuri și grădini im

primă o mare complexitate activităților găzduite pe maluri. Varietatea funcțională, reluată și pe planul imaginii arhitecturale, înregistrează o continuă lărgire : recent s-a terminat impunătoarea construcție a Ministerului Industriei Chimice, s-au început și se vor continua lucrările la Parcul Tineretului, ce va fi parțial dat în folosință în 1970, se plănuiește sistematizarea Pieței Unirii, unde urmează să fie amplasate dotări orășenești de primă importanță.Diversitatea utilităților— a căror analiză sîntem departe de a o fi epuizat— asigură în această zonă o viată în continuă mișcare, oglindită și de circulația intensă ce se desfășoară de-a lungul Dîmboviței. Din proiectul 4964—I.P.B reținem, de pildă, că numai pe tronsonul Grozăvești-Piața

Unirii funcționează patru linii de tramvai și două de autobuz, cu un trafic de 84—134 vehicule pe oră și sens, alte 12 linii de tramvai, troleibuz și autobuz traversînd splaiul în diferite puncte. Alături de transportul în comun se desfășoară o circulație rutieră destul de importantă și aflată în continuă creștere Se impune de pe acum, chiar înaintea stabilirii unei soluții definitive, pe care schița de sistematizare o prevede prin mutarea liniilor de tramvai în zona talu- zului, ca prin modernizarea pavajelor, prin rectificarea traseului șinelor, să se asigure pentru circulația rutieră cîte două fire de fiecare sens în fine, în focarul zonelor coaxiale descrise, în chiar inima acestui spațiu pulsînd de viață, unde mii de oameni trăiesc, muncesc, se instru

iesc, circulă sau pur și simplu se destind, Dîmbovița își poartă la vale undele tulburi. Pentru a reda acestui rîu, împovărat de tradiție, atracția meritată, pentru a-1 reașeza între factorii activi de influențare a dezvoltării urbane, în anii din urmă s-au imaginat numeroase soluții, de la acoperirea deplină și pînă la... prefacerea sa într-un curs de apă navigabil. Un proiect ingenios, întocmit de către arh. Dan Radu
lescu din Institutul „Pro- iect-București" cuprinde un studiu comparativ al amenajărilor posibile, în raport cu criteriul eficienței economice și al aportului urbanistic. Rezultă, din analiza făcută, că soluția cea mai ieftină ar fi acoperirea cu un planșeu a rîului devenit principal colector al canalizării orașului. dar că aportul său urbanistic ar fi astfel a- nulat, întregul splai pre- zentîndu-se ca un amplu bulevard Cu un spor neînsemnat de investiție, a- cestui planșeu i s-ar putea da forma unei albii, care să transporte la rîn- dul ei o cantitate de apă curată S-ar rezolva astfel simultan și acoperirea canalului cu ape uzate, și păstrarea unei oglinzi de apă corespunzătoare, cu un important rol în definirea cadrului arhitectural și în ameliorarea

microclimatului, mai ales pe timpul verii. O altă soluție, susținută de tov. 
Traian Slănescu, arhitec- tul-șef adjunct al municipiului, preconizează înlocuirea unei albii artificiale continue cu o succesiune de bazine, fîntîni, oglinzi și jocuri de apă, un mobilier urbanistic de ținută care, amintind tradiționalul curs al Dîmboviței, i-ar suplini prezența într-o formulă modernă și mai economică. ’ asemenea domeniul îndepărtate,Deocamdată, soluții țin de perspectivei' costul lor, ca și acela al trecerii tramvaiului în subteran (o dată cu acoperirea rîului) fiind prohibitiv. Ceea ce stă însă în puterile noastre și ar trebui să preocupe mai mult pe gospodarii orașului, este limitarea poluării în continuare a a- pelor Dîmboviței, păstrarea în condiții corespunzătoare de curățenie întreținere a a cheiurilor continuarea sistematizare largi, prin biectivelor la început, astfel, treptat, rolului deosebit pe care schița de sistematizare a municipiului București îl rezervă acestei magistrale urbane de o considerabilă însemnătate.

Și taluzurilor, și pavajelor, acțiunii de a zonei realizarea o- amintite mai S-ar apropia realizarea

CONSISTENT 
Șl 

SAVUROS
La un preț accesibil putem 

avea supă caldă pentru patru 
porții, preparată în tim
pul cît se cere unui litru 
de apă să fiarbă. Ne referim 
bineînțeles la supele concen
trate prezentate în plicuri pe 
care oamenii, dornici să cîștige 
timp, le cumpără din magazi
nele/ alimentare. Plicurile „Supeo" au marca „Valea Ro
șie" și au la bază proteine de 
origine vegetală și animală 
Imaginile de pe plic, in culori 
vii, atrăgătoare, sugerează 
materia primă folosită : carne, 
fidea, morcov, pătrunjel.

întrebuințarea acestor supe 
oferă gospodinelor o seamă de 
avantaje, între altele, scutin- 
du-le de grija de a cumpăra 
și pregăti, diferitele compo
nente necesare. Intr-un plic 
,Supeo” există încorporate toa
te ingredientele necesare, iar 
100 g. de supă concentrată 
furnizează organismului 319— 
370 de calorii.
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5 Întrebări

DESPRE

an

Judecînd după procentele globale, asigurarea cu documentație tehnică pentru lucrările aflate în continuare apare în momentul de față ca fiind satisfăcătoare. La unele din aceste lucrări continuă însă să existe restanțe în întocmirea proiectelor de execuție, motiv temeinic să apreciem că sînt necesare eforturi susținute, în primul rînd din partea beneficiarilor de investiții pentru a pune la dispoziția proiectanților caracteristicile tehnice ale utilajelor tehnologice. E de la sine înțeles că aceeași preocupare trebuie să existe și în institutele de proiectări în ce privește întocmirea la termen a unei documentații complete și de bună calitate.Investigațiile făcute pe șantierul Fabricii de ciment Medgidia relevă importanta acestei probleme. Aici se află în construcție două linii tehnologice — una cu termen de punere în funcțiune în trimestrul II, iar a doua în trimestrul III 1969. Sînt temeiuri ca ritmul de execuție pe acest șantier să fie constant ridicat în toată această perioadă care precede intrarea în funcțiune.Deocamdată, lucrările de construc- ții-montaj sînt rămase în urmă și, dintr-o recentă analiză făcută de toți factorii răspunzători de realizarea a- cestei investiții, se desprinde că la 31 decembrie se va înregistra o restanță, la planul valoric pe acest an. de 24 milioane lei. „Dificultățile cu care intrăm în anul viitor — ne-a spus Grigore Călărășanu, șeful șantierului — s provin din primirea cu întîrziere a documentației tehnice (s-a lucrat și pe bază de schite și desene de mînă. dispoziții de șantier) și nici la, ora actuală nu avem asigurată întreaga documentație. De asemenea, îngrijorează și asigurarea șantierului cu forța de muncă ne-

cesară și cu materiale de bază : oțel- beton, material lemnos".O caracterizare precisă ne-a făcut-o tov. Nicolae Serștiuc, șeful comisiei economice a Comitetului orășenesc de partid Medgidia :— Adevărul este că de rea în urmă a lucrărilor ce cută la fabrica de ciment se _ .....punzători toți factorii care concură la realizarea acestei investiții. Acum, însă, nu este vremea lamentărilor, a căutării unui „țap ispășitor". Stabilirea unor măsuri hotărîte, capabile să asigure recuperarea rămînerilor în urmă și respectarea termenului de punere în aceasta este necesitatea stringentă.In discuțiile avute pe . pus următoarea întrebare : cum. pe ce căi vedeți realizabilă intrarea în funcțiune a investiției la data prevăzută în plan ? în esență, ni s-a răspuns că pentru aceasta e nevoie de : predarea integrală a documentației tehnice de execuție, primirea urgentă pe șahtier a tuturor utilajelor tehnologice, asigurarea șantierului cu materialele și forța de muncă necesară ; intensificarea ritmului lucrărilor de construcții-montaj.Iată deci că la un obiectiv, care — după cum ni s-a spus la minister — „nu ridică probleme", cu numai o lună înainte de începerea anului viitor există suficiente aspecte care își așteaptă o urgentă soluționare. Situația care s-a creat pe acest șantier ne îndeamnă să credem că, pe alocuri, titularii de investiții, sub iluzia că lucrările la obiectivele în continuare merg „ca pe roate", sînt tentați să ia „mîna" de pe ele : o atare gradare a atenției riscă să genereze mari încurcături tocmai acolo unde titularii de investiții se așteaptă mai puțin.

rămîne- se exe- fac răs-
riguroasă a funcțiune — cea maișantier, am

PATRU

Investigația am început-o pornind de la titularii de investiții cărora le revine principala răspundere pentru ...

AN

rămase încă în
AL CINCINALULUI«?|

1. ESTE ASIGURATA
DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ ?

de Ia Cimpulung-Muscel, linii tehnologice de tuburi azbociment de la Fieni, Medgidia cheltuirea fondurilor statului. La.Mi- și Tirgu Jiu, continuarea lucră- nisterul Industriei Chimice, informa- 
I țiile de rigoare ni le furnizează ing.Constantin Scrieciu și ing. Constantin Stăncscu. directori tehnici în Direcția de investiții. Cei doi specialiști au ținut să facă, din capul locului, precizarea că la ora actuală pregătirea investițiilor anului viitor se prezintă în general mai bine decît în cazul lucrărilor din acest an. In- trînd în analiza de detaliu am reținut. din discuții, că pînă la 1 noiembrie a. c. la lucrările de investiții în continuare era asigurată circa 80 la sută din -documentația de execuție. urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii decembrie a. c. să fie acoperit necesarul anului viitor în proporție de 93—95 la sută. De asemenea, majoritatea covîrșitoare a utilajelor a- ferente acestei categorii de lucrări a fost contractată. Au rămas încă necontractate unele aparate de măsură și control. „La aceste obiective de investiții, stadiul pregătirilor _ a ajuns la un asemenea nivel îneît. practic, nu mai există nici un obstacol care să stînjenească desfășurarea normală, ritmică, a lucrărilor în anul viitor" — a subliniat, în concluzia primului punct al discuției, ing. Constantin Scrieciu.Am trecut și la al doilea punct: obiectivele de investiții ce urmează să fie începute în anul 1969. Dintr-o dată, discuția a devenit mai anevoioasă. Interlocutorii formulează a- precieri evazive. Si asta, nu din cauză că cei doi directori tehnici nu ar cunoaște situația, ci pentru că însuși fondul de probleme este. în momentul de fată, doar în parte clarificat. Prin aprecieri globale specialiștii ministerului încearcă să ne convingă că la majoritatea obiectivelor noi de investiții pregătirea este rezolvată. Din aproape în aproape, discutînd concret cîteva cazuri înțelegem că. de fapt, asigurarea cu documentație în ansamblu, ca și contractarea utilajelor sînt mult rămase în urmă, iar la o serie de obiective importante, pînă la 20 noiembrie a. c. nu fusese stabilită nici cel puțin tema de proiectare. Din- tr-un calcul estimativ rezultă că, pînă la sfîrșitul acestui an. pe ansamblul ministerului va fi asigurat circa 80 la sută din necesarul documentației de execuție a anului viitor. Dacă am evalua stadiul pregătirilor după această cifră medie, desigur am ajunge si noi la concluzia că anul acesta situația este mai bună ca anul trecut. Dar. cel puțin după această primă convorbire, tentați să manifestăm rezerve aprecierilor ministerului.Consemnăm și punctul de al celuilalt titular de investiții. Ministerul Industriei Construcțiilor. „Anul viitor, valoarea lucrărilor din lista de titluri, care dețin ponderea covîrșitoare în totalul planului de investiții al ministerului. sporește comparativ cu acest an cu 74 la sută — ne spune tov. ing. Silviu Oprlș, directorul Direcției lucrări capitale. Cît privește sarcinile de punere în funcțiune, valoarea fondurilor fixe ce vor începe să producă în 1969 este mai mare cu aproape 90 la sută decît cea din acest an. Pînă la 1 noiembrie a. c. peste 77 la sută din planul de investiții al anului viitor era acoperit cu documentația de execuție. iar volumul lucrărilor de construcții montaj — în proporție de 63 la sută. Avem garanția că pînă la sfîrșitul anului se va atinge 93 la sută la totalul investiții și, respectiv, 85 la sută la construcții-montaj, ceea ce reprezintă un rezultat satisfăcător".Fabricile de ciment, var și azbociment de la Alejd, de ciment și

lor a fost depășită, pregătirile în ansamblul lor sînt urmă.Referitor la acest aspect am reținut și o altă părere : ..Dintre obiectivele de investiții care au la ora actuală aprobați indicatorii tehnici și economici — ne-a spus ing. Pompiiiu Niculescu. șeful altui serviciu din aceeași direcție din M.I.C. — deocamdată nu văd nici unul care să aibă asigurate toate condițiile necesare începerii lor".Nu mai redăm explicațiile în legătură cu obiectivele care nu au încă nici temele de proiectare precizate.întrucît sîntem încă la nivelul organelor economice centrale, pentru

3. ÎN CE FAZA SE AFLA

PROIECTAREA VIITOARELOR

OBIECTIVE ?

sîntem asupravedere

de la acest imperativ poate multiple implicații în desfășu- activității economice. Acesttere avea rarea considerent trebuie avut în vedere de către titularii de investiții și proiectant, de exemplu, în cazul instalației de alchilamine de Ia Borzești, a cărei producție constituie materia primă pentru fabricarea ierbici- dului atrazin ce se va produce la Combinatul petrochimic de la Pitești. Din motive ce nu fac obiectul discuției de față, între termenele de intrare în funcțiune a celor două instalații a’ apărut o inadvertență :

Instalația de atrazin urmează să intre în funcțiune în 1969, în vreme ce „sursa" ei de materie primă iși va începe activitatea — potrivit planificării titularului de investiții care coordonează ambele investiții — un an mai tîrziu, spre sfîrșitul lui 1970. In acest interval, materia primă pentru fabricarea atrazinului va fi importată. Apare limpede cît de importantă este accelerarea pregătirii lucrărilor pentru smulgerea chiar și a cîtorva săptămîni sau luni din acest decalaj în punerea în funcțiune.

Șl CINE-I FURNIZORUL NOILOR

4. SINT CONTRACTATE,

UTILAJE ?

rilofla fabricile?''de produse cerși- a contura mai bine imaginea de an- mice de la Iași și Urziceni. ca și la întreprinderea de prefabricate — Hunedoara, dezvoltarea fabricii de ciment Medgidia si a fabricii de geamuri de la Tîrnăveni se detașează, prin valoarea si importanta lor economică ca principalele obiective de investiții în anul viitor ale Ministerului Industriei Construcțiilor.O expunere mai amănunțită în legătură cu aceste obiective de investiții ne-a făcut ing. L. Cremene, șef de serviciu în Direcția lucrări capitale : „Din cele 31 obiective, ale căror lucrări continuă și în anul viitor. multe dintre ele — fabricile de cărămizi Urziceni si Tăndărei. fabrica „Record“-Sibiu. fabrica de cahle din Roman — au de pe acum asigurate condițiile ca să devanseze termenele de punere în funcțiune cu 4—6 luni. Tot atît de adevărat este că. momentan, la unele obiective din această grupă, lucrările de construc- ții-montaj sînt rămase în urmă. Pregătirile care sînt în curs de desfășurare le pun însă în afara riscului de prevederile planului".— Vă rugăm să vă pregătirea noilor investiții care urmează să fie începute în anul 1969.— Cu aceste obiective de investiții situația este, deocamdată, mai complicată In primul rînd pentru prea puține dintre obiectivele de investiții ce vor fi începute anul viitor există documentația tehnică și economică aprobată. Chiar dacă etapa avizări-

în anul viitor a rămîne subreferiți și la

samblu am apelat și la punctul de vedere al unui specialist din tetul de Stat al Planificării.— Concret, aș vrea să mă doar la pregătirea lucrărilor obiectivele noi ale anului viitor — ne-a explicat Radu Săveanu, directorul Direcției investiții. Nivelul pregătirii acestor investiții, cel puțin în ramura chimiei, este mult rămas în urmă. Din volumul total de con- structli-montaj al noilor investiții, la jumătatea lunii noiembrie a. c. nici 8 la sută nu aveau documentația a- vlzată. Sase dintre cele mai importante obiective nu aveau prevăzută încă tema de proiectare. Dacă în alți ani eram solicitați să suplimentăm planul de investiții, pentru anul viitor conducerea Ministerului Industriei Chimice a obstructionat orice suplimentări... deși nevoile economice le impuneau.— Vă rugăm să vă referiți și la sarcinile de investiții ale Ministerului Industriei Construcțiilor.— Si în această ramură pregătirii investițiilor anului nu este prea avansat. Mai însă decît la chimie apar aici problemele asigurării cu utilaje în parale) cu întocmirea documentației, conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor, prin discuții insistente la M.I.C.M., a reușit- să perfecteze cu uzinele constructoare de mașini din tară angajamente pentru furnizarea celei mai mari părți a necesarului de utilaje. Poate fi considerat un real progres...
2. EXISTĂ O DECIZIE

Comi-refer pentru

stadiul viitor limpezi

FERMĂ A BENEFICIARULUI ?

Faza următoare a investigației am iocalizat-o în cîteva institute de proiectări coordonate de cei doi titulari de investiții. Dacă relatările de pînă acum lasă să se înțeleagă limpede că pregătirea lucrărilor la investițiile aflate în continuare anul viitor poate fi socotită rezolvată în aspectele ei esențiale, din convorbirile avute cu numeroși proiectanți și cadre de conducere din institutele de proiectări am reținut că și la acest capitol, socotit încheiat, mai sînt unele elemente nepuse la punct, susceptibile de a furniza surprize neplăcute în viitor.Dintre cele 23 de obiective mai importante. aflate în proiectare la IPROSIN. la data de 10 noiembrie, 14 aveau întocmită documentația de execuție pentru întregul volum de investiții prevăzut în anul 1969. Mai mult chiar, pentru patru obiective — uzina chimică Pitești — etapa a Il-a, instalația de furfurol de la fabrica „Argeșul"-Pitești. instalația Re- lon III de la U.F.S.-Săvinești. instalația de biostimulatori de la Fabrica de antibiotice Iași — proiectarea era practic încheiată pentru întreaga investiție la data amintită.Intre obiectivele care au proiecte întocmite și predate în proporție de 100 la sută este menționată și dezvoltarea capacității de coloranțl de la „Colorom" Codlea. Ing. Nicolae Preda, șeful proiectului de la „Colorom" Codlea, ne atrăgea atenția că.

deși din punct de vedere valoric volumul de lucrări prevăzute pentru anul viitor este acoperit cu proiecte în ansamblul lui. documentația, conține numeroase elemente de detaliu nerezolvate ; o seamă de utilaje ce vor fi montate anul viitor nu sînt încă contractate de către beneficiar. In asemenea împrejurări, nici proiectantul nu dispune de toți parametrii necesari definitivării proiectelor de execuție. „Nu sîntem deloc satisfăcut! de evoluția proiectării la „Co- lorom“-Codlea — ne-a spus în încheiere șeful de proiect. Obiectivul care ne stînjenește — hala de finisaj a coloranților — are termen de punere în funcțiune anul viitor, dar beneficiarul continuă să rămînă delăsător. socotind că toate problemele trebuie generală"Proiectantii Ministeruluiilor ne arătau că. la începutul lunii noiembrie a.c., aveau pregătite la lucrările în continuare proiecte de execuție în proporție de 92 la sută, din care 91 la sută la construcții montaj, dînd asigurări că pînă la sfîrșitul anului vor acoperi integral necesarul planului pe 1969 Dar și aici, ca și în cazul IPROSIN, a fost invocată ca o frînă în definitivarea documentației perfectarea cu întîr- ziere de către beneficiari a unor utilaje tehnologice.

să i le rezolve direcțialucrărilor aparținînd Industriei Construcți-

Dacă în cazul lucrărilor în continuare observațiile vizează îndeosebi aspectele de detaliu ale definitivării pregătirilor pentru anul viitor, în ce privește obiectivele de investiții 
‘ce urmează să înceapă în 1969, stadiul asigurării cu documentație tehnică. în special, și al rezolvării celorlalte laturi. în general, este prea puțin evoluat.In planul de investiții pe 1969 al {Ministerului Industriei Construcțiilor figurează 26 obiective noi. Dacă la cinci din ele. la care indicatorii tehnici și economici erau aprobați la 15 septembrie a.c., documentația de execuție este asigurată în proporție de peste 95 la sută, în rest — adică la lucrările a căror indicatori nu sînt încă aprobați — proiectele de execuție sînt întocmite pentru 21 la sută din valoarea totală de investiții, respectiv 7 la sută din volumul de construcții-montaj. Aceste proporții, ca și nivelul estimat pe care se contează la sfîrșitul anului, sînt departe de a fi satisfăcătoare. Patru din studiile tehnico-economice ale lucrărilor nu sînt nici cel puțin contractate, alte 4 sînt în faza de elaborare, restul fiind în curs de aprobare sau avizare la diverse organe cu competențe în acest domeniu.Să urmărim, concret, situația unora din aceste 21 lucrări noi la care întocmirea documentației tehnice de execuție, pînă la sfîrșitul anului, este pusă sub semnul incertitudinilor. Trei din cele 4 lucrări necontractate cu proiectantul au apărut — după cum ne spunea tov ing. Marin Marinescu, șef de serviciu în M.I.C. — ca variante definitive, la jumătatea lunii noiembrie Practic, deci, de la această dată începe abia parcurgerea filierei de întocmire a documentației. Fabrica de beton celular autoclavi- zat-Oradea este mai... avansată. Ea face parte din categoria acelora ale căror studii tehnico-economice se află în curs de elaborare. După a- precierea conducerii Direcției lucrărilor capitale din M.I.C., întocmirea studiului tehnico-economic de către I.P.I.M.P.C. este mult întîrziată. Dimpotrivă, proiectantii susțin ferm că studiul tehnico-economic respectiv va fi întocmit în termenul stabilit, adică în... trimestrul I 1969. O precizare : e vorba de al doilea S.T.E., întrucît primul, din diferite considerente, a trebuit să fie refăcut. Dacă noul S.T.E. va fi predat în trimestrul I al anului viitor — și se știe că trimestrul I înseamnă sfîrșitul lunii martie — cînd se va mai întocmi proiectul de execuție, cunoscînd că pentru parcurgerea filierei de avizare și aprobare a indicatorilor teh- nico-economici sînt necesare mai multe săptămîni și luni ? Si, legat de aceasta, cînd vor putea fi executate lucrările înscrise în planul de investiții al anului viitor ?In sfîrșit, cîteva cuvinte despre fabrica de ciment și var ce urmează să fie construită la Cîmpulung-Mus- cel, investiție al cărei studiu tehnico- economic este întocmit, dar avizarea și aprobarea lui sînt tărăgănate. Avizat de către Consiliul tehnico- știintific a) MI.C la data de 20" iulie a.c., studiul ajunge la C.S.P la 8 august a.c. In 21 octombrie, deci după aproape două luni și jumătate. C.S.P.-ul solicită unele completări, precizări și reexaminări ale soluțiilor inițial stabilite în S.T.E Si în momentul de fată studiul respectiv se mai găsește la C.S.PReferindu-ne la obiectivele noi ale celuilalt titular de investiții — Ministerul Industriei Chimice — desprindem de asemenea mari rămîneri în unnă în pregătirea documentației. Din totalul obiectivelor noi incluse în planul anului viitor, la 20 noiembrie a.c. abia 18 la sută din ele. dar care dețin o pondere scăzută în valoarea totală a investițiilor, aveau indicatorii tehnici și economici aprobați și se lucra la elabo-

iroiectelor de execuție ; 27 Ia ntre noile obiective și capacități se aflau în curs de avizare și aprobare în Consiliul tehnico-știin- țific al ministerului sau la C.S.P., în vreme ce la ponderea covîrșitoare a investițiilor — 44 la sută — studiile tehniCo-economice erau încă în faza de elaborare. La acea dată existau încă obiective noi, din păcate dintre cele mai importante, la nu se definitivase nici tema de iectare.în toate cele trei institute de iectări ale ministerului în care am fost - IPROSIN, IPRAN și IPRO- CHIM — proiectantii s-au arătat nemulțumiți de starea de incertitudine în care se află stadiul pregătirilor, din pricina neclarificării de către titularul de investiții a o serie de probleme. Ni s-a spus că în cazurile unde S.T.E. a fost întocmit, dar fazele avizărilor și aprobărilor nu s-au încheiat, proiectantii au început totuși întocmirea documentației de execuție pentru a diminua pe cît posibil întîrzierea care se profilează. Așa s-a procedat, bunăoară, în cazul Uzinei de fire poliesterice-Iași, etapa a II-a, al instalației de alchial- mine ce urmează să fie construită la Combinatul chimic Borzești, la dezvoltarea uzinei „Anticoroziv" din Capitală ș.a. Dacă la aceste obiective, de bine de rău. lucrurile au fost urnite din loc, la altele, oricîtă bunăvoință ar avea proiectantii. rămîne- rea în urmă continuă să se accentueze pe zi ce trece. Tipic ni se pare cazul unei unități chimice ce urmează să se înalte la Slobozia După ce au fost întocmite cu mult peste zece variante de amplasament, Ia ora actuală chestiunea este tot neclarificată. iar L. Schip, inginer șef la IPRAN, avînd în vedere duratele etapelor ce vor trebui parcurse în proiectare și avizare, apreciază că studiul tehnico-economic nu poate fi gata înainte de sfîrșitul trimestrului II La același institut — IPRAN — ni s-a spus că neclarificările care îl domină pe titularul de investiții țin în loc și întocmirea documentației pentru noile capacități ce se vor construi la Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț.Fiecare din noile instalații și capacități de producție din industria chimică, a căror construcție va începe anul viitor, are menirea să satisfacă necesități stringente ale unor sectoare din economie. In aceste condiții. intrarea în funcțiune la termenele stabilite sau chiar mai devreme a acestor obiective capătă o însemnătate esențială. Orice aba-

care pro-pro-

In practică s-a dovedit că realizarea investițiilor la termenele stabilite este condiționată în măsură ho- tărîtoare de contractarea la timp și cu termene corelate judicios cu datele de începere a montajului. Timpul extrem de scurt care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului ne o- bligă să punem întrebarea ; care e stadiul perfectării contractărilor ? In discuția cu tov. Radu Săveanu ni s-a amintit că elaborarea multora dintre studiile tehnico-economice nu poate avansa întrucît nu s-a limpezit de către titularul de investiții contractarea instalațiilor. In investigațiile făcute la Ministerul Industriei Chimice și în institutele lui de proiectări am identificat mai multe situații de acest gen. Bunăoară, pentru dezvoltarea capacității de stiren și polistiren de la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice în orașul „Gh. Gheorghiu-Dej“, pregătirile ar fi fost încheiate și deci întreaga documentație întocmită. dacă beneficiarul reușea să încheie contracte cu Fabrica de elemente de automatizare București — furnizorul de aparatură și utilaje. Din cauză că nu cunoaște încă multe din utilajele ce vor fi montate la fabrica chimică Mărășești. la 10 noiembrie a.c. Institutul IPROSIN a acoperit cu documentație de execuție doar 50 Ia sută din volumul lucrărilor de investiții din anul viitor.în ansamblul planului de investiții al Ministerului Industriei Construcțiilor, din necesarul de utilaje tehnologice pentru investițiile din anul 1969 Ia data de 1 noiembrie erau contractate 56 Ia sută. E mult, e puțin ? Greu Ie-a fost să răspundă chiar și celor cărora le revenea sarcina contractării lor. Cert este că și la M.I.C. problema contractării utilajelor se detașează ca unul din obstacolele vestițiilor anului viitor. Din cele 17 milioane lei utilaje necesare pentru montaj la cele două linii tehnologice ce vor intra în funcțiune anul viitor la Fabrica de ciment Medgidia, la data de 1 noiembrie erau necontractate utilaje în valoare de 6,2 milioane lei, din care pentru a- proape 3 milioane lei nu se emise- seră nici cel puțin repartițiile. In aceeași situație se • află și linia1 de împîslitură-Berceni, care urmează să intre în funcțiune în trimestrul III 1969.Cazurile amintite nu sînt izolate, întîrziată este contractarea necesarului de utilaje tehnologice și la linia de azbociment de la fabrica de ciment Medgidia, a cărei construcție începe anul viitor, ca și la dezvoltarea fabricii „Record“-Sibiu, la linia a II-a de geamuri laminate

urgentării pregătirii in-

Scăeni, sau la liniile de tuburi „azbo" de la Bîrsești și Fieni. La fabrica de geamuri Mediaș și la sistematizarea fabricii de ciment Comarnic, pe lingă- lipsa repartițiilor, întîrzie- rea contractării este condiționată și de neprimirea S.T.E.-urilor. La Fabrica de geamuri Mediaș, din necesarul de utilaje tehnologice pentru anul 1969 nu s-au contractat decît 21 la sută, și asta pe baza unor liste informative.— La alt important obiectiv — Fabrica de piese de schimb pentru utilaje de construcții și materiale de construcții Suceava — a precizat tov. ing. Teodor Pîrva, șeful serviciului utilaj din Direcția de lucrări capitale a M.I.C. — din cauza lipsei de repartiții există aproape certitudinea că, la intrarea în funcțiune a întreprinderii, pentru anumite operațiuni nu vor exista mașinile-unelte impuse de procesul tehnologic.Atît cei doi titulari de investiții, cît și specialiștii din institutele de proiectări unde am fost, ne-au asigurat că sînt preocupați să găsească soluțiile tehnice care să impună o solicitare crescută a industriei constructoare de mașini la echiparea tehnică a noilor obiective. Ni s-a amintit că. îndeosebi în industria produselor sodice, a îngrășămintelor ca și la unele obiective noi ale industriei construcțiilor ponderea utilajelor și instalațiilor tară va atinge 50 la anumite cazuri chiar Am remarcat însă că obiectivele noi se cunoaște în prezent partea ce va reveni industriei noastre constructoare de mașini. Proiectantii argumentează că în a- semenea împrejurări titularii de investiții sînt de vină. întrucît nu au formulat temele de proiectare. Cazurile concrete au fost amintite mal înainte. La rîndul lor. titularii de investiții ne-au spus că sînt dispuși să contracteze cît mai multe instalații și utilaje românești, prinderile constructoare resping oferta, justificînd ple argumente : lipsă de și de experiență practică, posibilități tehnologice de execuție necorespunzătoare.Cert este că motivări și argumentări pot fi găsite oricînd și oricît de multe. 'Important este însă să se caute cu toată seriozitatea noi posibilități de a contracta aceste utilaje cu întreprinderile noastre constructoare de mașini. In acest domeniu încă de la proiectare trebuie să se tină seamă de posibilitatea realizării în țară a celor mai multe instalații. recurgîndu-se la import numai pentru acele utilaie, instalații șl aparatură ce nu pot fi realizate de industria noastră.

fabricate în sută, iar în și mai mult.nu ' la toate

dar între- de mașini cu multi- capacitate

5. CUM A TI EȘALONA T MERSUL 
LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE ?

Aprecierea stadiului pregătirii investițiilor din anul viitor este în strînsă legătură și cu termenele de punere în funcțiune a respectivelor obiective, ca și cu valoarea de plan prevăzută să se realizeze în 1969. Nu este lipsit de interes să amintim că anumite obiective noi, cu valori de investiții foarte ridicate, sînt pur și simplu „agățate" în planul anului viitor cu un volum redus de lucrări. Este, fără îndoială, și aceasta o reflectare a faptului că, în bună parte, insuficienta pregătire a unor investiții constituie un impediment în stabilirea unui plan de investiții consistent, care să permită începerea lucrărilor cu maximum de operativitate și reducerea duratelor de execuție. In fapt este vorba despre o împingere a grosului lucrărilor către anii viitori, socotindu-se, chipurile, că în perioada de „calm" vor fi soluționate problemele pregătirii pro- priu-zise.Ideea ne este sugerată de diferite exemple de acest fel, întîlnite în cursul anchetei noastre. Din acestea, ne referim doar la două cazuri, începînd din anul viitor, la Fabrica de materiale izolante Bîrcea urmează să se execute lucrări de dezvoltare în valoare de circa 100 milioane lei. Suma respectivă are un caracter cu totul orientativ, întrucît, practic, la ora actuală, titularul de investiții nu posedă cu certitudine nici un parametru. evaluarea făcîndu-se prin comparație cu obiective similare. Totuși, lucrarea trebuie începută în 1969. Și pentru a norată, în planul
— șî practic ar fiAncheta noastră nu și-a propus — șî practic ar fi fost și greu — să epuizeze problemele pregătirii investițiilor pe 1969. Se desprind însă o serie de fapte care denotă că, la cele două ministere, există rămîneri în urmă în rezolvarea unor aspecte esențiale legate de pregătirea investițiilor anului viitor. Timpul nu așteaptă și, în primul rînd, este imperios necesar să fie urgentată elaborarea întregii documentații, în special pentru obiectivele noi ce vor fi începute anul viitor Concentrarea eforturilor pentru recuperarea întîrzie- rilor în elaborarea documentațiilor tehnice trebuie să se îmbine cu creșterea exigenței față de calitatea proiectelor, fundamentindu-se temeinic din punct de vedere tehnic și economic soluțiile tehnologice și constructive ce vor fi adoptate. Deși obiectivele în continuare se dovedesc în marea lor majoritate pregătite pentru desfășurarea ritmică a execuției lucrărilor încă din primele luni ale anului viitor, ancheta a relevat și unele cazuri de tărăgănare în soluționarea unor probleme stringente. Este de datoria celor două ministere să abordeze pregătirea investițiilor în totalitatea lor și nu aplicînd un regim preferențial unui anu-

nu apărea ca ig- anului viitor s-a

prevăzut o sumă insignifiantă : 5 milioane lei, adică exact cota de organizare de șantier din viitorul deviz al lucrării. La fel, pentru noua unitate a industriei chimice ce se va construi la Slobozia-Ialomița în planul pe 1969 s-a stabilit sa se execute un volum de investiții de apioxi- mativ 60 milioane lei.Evident, acest aspect merită o discuție aparte. L-am amintit acum numai pentru că de el se leagă în mare măsură eșalonarea punerii în funcțiune a noilor obiective. La Consfătuirea pe tară a lucrătorilor din construcții s-a subliniat cu putere necesitatea eșalonării judicioase a intrărilor în funcțiune pe toată durata anului, iar conducerea partidului a revenit asupra acestei chestiuni de mai multe ori. Din păcate, în anumite ramuri, carențele întîlnite anii trecuți Ia eșalonarea punerilor în funcțiune a noilor obiective nu dispar nici în anul viitor. Ministerul Industriei Chimice, de exemplu, a prevăzut ca în primul semestru să intre în funcțiune 29 la sută din capacitățile prevăzute pentru anul viitor. Alte 20 la sută sînt planificate pentru trimestrul III, iar plutonului masiv, de 51 la sută, i s-a rezervat trimestrul IV, mai precis ultima zi a anului viitor. Procedîndu-se la fel ca și în anii anteriori, de fapt se perpetuează o practică nefirească, cu implicații nefavorabile în primul rînd asupra pregătirii investițiilor' anului ce urmează care, din cauza aglomerării punerilor în funcțiune, este împinsă fortuit pe planul doi al preocupărilor.
mit grup de Investiții. Altfel există riscul să se piardă avantajele tocmai pe terenul socotit a fi cel mai ușor și sigur. Cu acuitate se impune și perfectarea grabnică a contractării utilajelor tehnologice din țară și din import, studiindu-se în acest sens, cu maximum de răspundere, posibilitățile de a acoperi necesarul de utilaje pe cît se poate din producția internă. Orice întîr- zicre în acest domeniu ține în loc — după cum s-a văzut — întocmirea anumitor documentații și poate afeeta buna desfășurare a montajului la unele dintre lucrările în continuare cu termene de punere în funcțiune în anul următor. Totodată, întreprinderile de con- strucții-montaj trebuie să aibă pe agenda preocupărilor lor actuale lucrările de investiții prevăzute pentru anul J9G9, pregătind totul din vreme pentru asigurarea ritmicității execuției pe șantiere. Cel puțin în cazul acestor două ministere, intrarea în noul an, cu o bună pregătire a condițiilor pentru o activitate susținută pe șantiere, pentru începerea la timp a noilor obiective, are o mare importanță în realizarea volumului sporit de investiții prevăzut în 1969, a sarcinilor care le revin în actualul plan cincinal.Anchetă realizată de loan ERHAN 

și Dan MATEESCU
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DIVERSITATEA REPERTORIULUI cinema

17,30 — Telex. TV. 17,35 — Pentru elevi : Consultații la limba română. 
Tema : Arta comicului în piesa „O scrisoare pierdută" de I. L. Caragialc. 
18,05 — Curs de limba engleză (lecția a 37-a). 18,30 — Emisiune pentru copil. 
Ecranul cu păpuși „Buturuga șl ’lsele". 19,00 — Telejurnalul de seară. — 
Buletin meteorologic. 19,30 — Publicitate. 19,45 — Actualitatea economică : 
Cînd o investiție se consideră terminată ? 20,05 — Film serial pentru tineret: 
„Cutreierînd pămîntul". 20,30 — Tele-universitate. Istoria civilizațiilor: Civi
lizația precolumbiaiiă. 21,00 — Adunarea generală a Uniunii Compozitorilor : 
Opinii, 21,20 — Seară de teatru: „Fum" — dramatizare de Radu Lupan după 
nuvela cu același nume, de W. Faulkner. Interpretează : Fory Etterle, 
Boris Ciornei, Mircea Albulescu, Florin Scărlătcscu, Luchian Botez, Candid 
Stoica, Virgil Ogășanu, Nucu Pănnescu, Petre Morarii. 22,15 — Cîntecul 
miinilor — emisiune muzicală de Valeriu Lazarov. 22,35 — Telejurnalul 
de noapte. 22,50 — închiderea emisiunii.

SC

internaționale de contemporană, ală- lucrări admirabile, clovnerii muzicale.

este poate cel al lui Stravinsky). Aventura muzicii și artei contemporane, cu toate peripețiile ei. are. fără îndoială, cauze social- economice bine determinate ; ea nu se datorește nicidecum „capriciilor" u- nor artiști de geniu. Din păcate. însă, în acest context atît de divers și controversat și-a făcut loc si o anumită confuzie a valorilor și ideilor.Multi dintre noi am avut ocazia de a asculta la festivaluri muzică turi de simpleCriza criticii, transformată în apologetică partizană, și arbitrariul criteriilor de valoare, au făcut posibil ca impostura să ia loc pe același podium de concert alături de arta autentică ; și ceea ce este mai grav : anumite imposturi se aca- demizează. fac școală...Constituie un merit și o dovadă de maturitate a școlii muzicale românești faptul de a fi reușit să-și păstreze busola : în muzica românească nu și-au putut face loc extremismele, exhibiționismul, teribilismele și altele... teribile isme, care pe alții i-au a- dus în situația de a-și pierde (cel mai „muzical" dintre simțuri) simțul măsurii!Dovedind o reală maturitate, o chibzuință și modestie proprii poporului, creația muzicală românească se prezintă azi ca una dintre cele mai interesante șl solide din lume. Nu este o părere exclusiv proprie, ea este tot mai frecvent repetată de cercuri europene autorizate.Desigur, nu au lipsit nici de la noi unele exagerări; echilibrul a fost uneori realizat printr-o adevărată „echilibristică". Dar aceste lucruri, în perspectiva timpului ne apar ca faze inevitabile, căci orice sinteză artistică se obține prin multiple experimente, uneori hazardate. S-a spus, chiar, că este propriu naturii umane ca, după ce prin eforturi îndelungate a reușit să construiască un echilibru, nemulțumită, să-l distrugă, pentru a o lua din nou de la început 1 Există o dialectică Infinită a acestui fenomen.Echilibrul în artă nu trebuie însă confundat cu calea de mijloc. Echilibrul presupune investigare și prezentă în mijlocul oceanului furtunos despre care vorbeam, pe cînd „calea de mijloc" este calea lenei spirituale, a' comodității celui care preferă să privească peisajul artei contemporane stînd liniștit pe mal...Prin echilibrul spre care trebuie cred, în continuare, să tindem înțeleg capacitatea de asimilare creatoare a celor mai diverse sugestii — integrate în concepția noastră umanistă și

socialistă. Semne de ciditate, glasuri care tind spre o sintetizare a epocii „căutărilor" există tot mai multe. Și în ,,noul val" al rațiunii și bunului simț contemporan muzica noastră cred că are un cuvînt greu de spus.Dar mai există și un e- chilibru al genurilor ; și în acest domeniu mi se pare că avem încă unele deficiențe.Desigur, nimeni n-ar putea pretinde o „planificare" a creației pe genuri și forme. Ar fi absurd și inutil. Mă întreb, totuși, bunurile spirituale nu au și ele ca și bunurile materiale, „sortimentele" lor, care răspund unor necesități reale de „hrană spirituală", necesități ce variază de Ia generație la generație, de la grup social la grup social 7Nu ar din cînd pozitorii, siderație __________și să apreciem în ce măsură creația noastră răspunde cerințelor diferitelor categorii de melomani ?Cred că una dintre problemele care ar putea fi examinate, în acest sens, la adunarea noastră gene-

fi util, oare, ca în cînd noi, com- să luăm în con- aceste necesități

rală, este și aceea a dezvoltării echilibrate, armonioase, a tuturor genurilor și formelor muzicale, pentru că s-a constatat o ră- mînere în urmă tocmai a acelor genuri care constituie „punți de legătură" între muzica de cea mai largă accesibilitate și formele mai complexe, care au deci și o deosebită importantă educativă. Mă gîndesc la muzica simfonică de divertisment, la u- verturi și suite pentru orchestre, la formele de prelucrare simfonică a folclorului (rapsodia, dansul simfonic), la operetă, comedie muzicală, balet, o- peră, la muzica instrumentală în forme mici, la muzica de diferite genuri, menită a fi cîntată de formații corale și orchestrale școlare, universitare sau de amatori; mă mai gîndesc la necesitatea de a scrie lucrări special concepute pentru televiziune sau radio.Dacă în ceea ce privește diversitatea stilistică ne putem declara satisfăcut! cu faptul că paleta noastră ne apare astăzi mult îmbogățită ar trebui să urmărim cu și mai multă stăruință, pe viitor, ideea dezvoltării armonioase, e- chilibrate a tuturor genurilor muzicale.

LIVIU GLODEANU

Prin educație 
un auditoriu receptiv 
la toate

FILARET BARBU

Opereta originală 
in formarea

gustului public

Muzica cultă, în diversitatea genurilor sale, cuprinde și genul teatrului muzical. în legătură cu a- cest gen voi căuta să subliniez îndeosebi rolul operelor lirice și al operetelor noastre.După cum știm, specificul național în muzica românească . cultă s-a manifestat la noi inițial mai ales prin creațiile muzicii corale. Dar, ceea ce a constituit ficil cil fost muzicamuzical, vodevi- „Crai a

un moment mai di- în dezvoltarea muzi- noastre naționale a trecerea bruscă de lamuzica corală la simfonică.Genul teatrului în afara primelorluri și a operetei nou“ de Porumbescu, fost aproape inexistent. Cu mult mai tîrziu. după ce Enescu, Jora, Cuclin. An- dricu ș.a. au creat primele pagini de muzică simfonică românească, s-au înregistrat primele drame muzicale, opere și balete.Opereta românească în forma ei clasică și modernă s-a dezvoltat abia după 23 August, cînd statul nostru socialist a înființat pri-

mul teatru de stat de operetă.Acest gen de teatru muzical a contribuit la realizarea trecerii firești a muzicii noastre de la muzica corală la muzica operă și simfonie.Prin operetele se poate face o fertilă la genul ră populară
cultă, lanoastre trecere de ope- populară (pe care am încercat-o în ultima mea lucrare „Pintea"). precum și la crearea de opere lirice. Asta nu împiedică cîtușl de puțin ca lucrările genului major, al dramelor muzicale și operelor noastre moderne, să nu-și continue drumul unor creații cît mai avansate atît în concepția, cît și în tehnica lor muzicală. Dimpotrivă. ele vor contribui la desăvîrșirea procesului diversificării stilistice și vor crea un public cît mai numeros care să fie atras și de muzica generației tinere. In felul acesta, din punct de vedere educativ, vom ajuta marea masă a auditorilor noștri și vom completa totodată golurile care se mai găsesc în diversitatea creatoare a genurilor noastre muzicale.

Dezvoltarea artei muzicale românești, pe care o putem cuprinde retrospectiv cenii, este necontestat.Stimulînd rele creației și difuzării ei, statul nostru a acordat și acordă în continuare sprijinul material fără de care nu este posibilă o adevărată efervescență artistică. S-a considerat, și pe bună dreptate, că toate genurile muzicii au dreptul la existența contemporană și că nici unul dintre ele nu este perimat. E oare nevoie de o argumentare în sprijinul ideii că actualitatea muzicii corale ori de cameră este aceeași cu a muzicii simfonice și, aceasta la rîndul ei, cu cea a muzicii ușoare ? Se poate concepe un fenomen cultural complex, nesocotind aportul pe care fiecare gen muzical îl are de adus în formarea unei spiritualități artistice ? Desigur, nu putem decît să năzuim spre înflorirea tuturor.Fiecare gen își are însă particularitățile sale, un mod specific de existentă, un cadru spiritual în care evoluează, de fapt, dar, legat dialectic de acestea, un public care să-1 recepționeze. Actualitatea unui gen, existența lui reală nu pot fi măsurate decît prin interesul pe care îl trezește în public. Interesul pe care publicul îl conferă manifestări artistice tă actualitatea lor.Un public receptiv formează însă de pe o zi pe alta, ci timp de mai multe generații. Dacă a- cum cîțiva ani Ministerul învățămîntului a găsit de cuviință să excludă obiectul „muzică" din programul de învățămînt din licee, a contribuit și acest lucru la inexistența melomanilor genuri.Pe de bilitatea genuri determină pe multi conducători ai diferitelor instituții de difuzare să considere firesc a da ascultare „cerințelor publicului" uitînd de factorii educativi și de răspunderea pe care o au în promovarea altor genuri ce necesită, pentru înțelegere, un nivel cultural-artistic mai ridicat, e- forturi educative și de popularizare mai susținute.Cineva din conducerea Radio-ului îmi mărturisea nu de mult că zilnic sosesc la redacție sute de scrisori de la ascultători, solicitînd muzică populară

privind ultimele de- o realitate detoate sectoa-

unor ates-nu se

de azi la anumitealtă parte, accesi- aparentă a unor

și ușoară și cel mult una- două solicitînd muzica clasică. Raportul este real și firesc dar nu este firesc să vedem pe geamurile tuturor tramvaielor din București afișe cu noile discuri de muzică ușoară, noile succese ale nu știu cărei formații de mîna a doua, cînd cele cîteva lucrări de muzică clasică și, în special, de muzică românească apar atît de rar, atît de puține, într-un tiraj a- tît de mic și sînt trecute aproape total sub tăcere. Grija pentru atragerea u- nui public înseamnă de fapt grija pentru formarea lui. Tineretul din școli și facultăți primește oare îndrumarea necesară sau se o- prește la genurile de minimă rezistentă ? întrebările acestea trebuie să ni le punem ' cu toții, dar mai ales acele instituții de ale căror hotărîri depinde soarta publicului de mîine. Și, după ce asemenea preocupări de cultivare muzicală sînt sădite și devin un fenomen le masă, putem să ne punem problema modelării gustului ascultătorilor spre noutate, spre rafinamente artistice, pentru formarea unui climat propriu unei creații de rezonantă.Ca o cerință elementară, ar trebui găsită modalitatea de a transforma o primă audiție, o premieră, din- tr-un obscur spectacol în- tr-un adevărat eveniment cultural. Apariția unui nou roman sau ciclu de poezii ale scriitorilor noștri de prestigiu declanșează de cele mai multe ori reflectorul întregii critici literare. O primă audiție muzicală, este, în schimb, tratată anodin. O nouă montare scenică a unei opere de mare reputație din repertoriul clasic este anunțată în prealabil pe toate a- fișele Capitalei, în timp ce una românească — și sînt atît de puține cele care merită — își ridică cortina fără să se fi atras deloc atenția asupra ei.Sînt încredințat că muzica românească dispune de toate condițiile pentru a se afirma și a continua marea tradiție a înaintașilor. într-o dezvoltare a tuturor stilurilor și a tuturor genurilor. într-o confruntare strînsă cu publicul mereu mai larg, cu strădania de a aduna în creație simțămintele și i- deile nobile ale vremii noastre, muzica românească va atinge curînd sperata înălțime de frumusețe și armonie la care cu toții conlucrăm.
Realizările memorabile ale Studioului „Al Sahia" — reprezentînd la un moment dat „explozia" atît de promițătoare a documentarului românesc — au știut să vadă și să ne arate dimensiunile, sensurile a- dînci. aspectele multiple ale propriei noastre vieți, prin imagini cinematografice emoționante. intens semnificative. Ne amintim mereu a- cea serie de prestigiu, revenim la ea de cîte ori avem prilejul, ca la un etalon : Oltenii din Oltenia, 

Pretutindeni muncesc oameni, A 
cui e vina ?. Spre cer, Cazul D, 
Navigatorii care dispar, Stuful.,. Viziune poetică, portret individual sau colectiv, anchetă critică, reportaj plin de patos civic, ori toate la un loc, într-o structură complexă — filmele documentare ce ne-au rămas în minte au fost totdeauna, în orice modalitate, descoperire a unor aspecte de viață prinzînd contur și semnificație stringentă sub ochii noștri, investigație pasionată în actualitatea socială. Pe cele superficial ilustrative nu ni le amintim, sau nu avem de ce. Un documentar ne interesează și rămine „document" dacă este prezentă, a- dică expresie a relației active dintre cineast și lumea în care trăiește, frămîntat de preocupările timpului său. Altfel, aprobăm bunele intenții, admirăm nivelul profesional dintr-un film sau altul, dar ele nu ne conving pentru că nici nu-și propun să ne convingă de ceva, tot ce ne arată fiind cunoscut, lămurit de mult, rezolvat. Ele nu ne mișcă pentru că nu ne pro- due nici o revelație, cît de mică, ne lasă spectatorii unei „completări" imediat uitate. Problema nu-i simplă și trecerea neobservată a unor documentare pe ecrane nu se explică, desigur, oricînd, prin lipsurile realizatorilor. Dar dacă ecoul „exploziei" din anii trecuți s-a estompat, de vină este numai slaba popularizare a documentarelor noastre ? Nu pretindem să a- sistăm doar la evenimente cinematografice — ar fi imposibil — însă în ce măsură noile filme confirmă și continuă niște preocupări valoroase și niște exigente ?Mirel Ilieșiu a fost din nou prezent prin locuri străbătute si altădată cu aparatul de filmat: pe șantierul de la Galati, realizînd un reportaj despre Furnalul nr. 1. mai bine spus un poem de o strălu

citoare frumusețe vizuală (operator Tiberiu Olasz), închinat forței industriei noastre socialiste Imaginile aproape nu mai au nevoie de montajul subliniat, emoțional. pe care-1 folosea Ilieșiu : există în ele febra momentului bucuria succesului, stările firești ce se exprimă puternic și singure, apoi. există, imposibil de stăpînit, acea încîn- tare, la fel de firească, a cineaștilor fascinați de construcția gigantică, ultramodernă, ca de ceva fabu-

șit să-și realizeze filmul consacrat problemei spinoase a spatiilor de joacă pentru copii (Noi unde ne ju
căm ?), o dezbatere angajînd pe părinți. locatari, arhitecți și, bineînțeles. pe copii iar printre ei. regizoarea ca un veritabil personaj combatant. Tot un personaj combatant rămîne reporterul Mihai Sto- ian care alături de Gabriel Barta, a înfruntat nepăsarea și birocrația 
(Invenția) sau. din nou împreună cu Al. Boiangiu, a transformat un

nui sat dobrogean își gîndesc și își pregătesc recoltele — credem că am încheiat bilanțul. Cel puțin, al documentarelor care ne-au adus în- tr-adevăr ceva indiferent de o- biecțiile de amănunt.Dacă le menționăm este, mai a- les, pentru calitatea lor de a vedea cuprinzătot și profund în realitatea socială înconjurătoare, ceea ce înseamnă rigoarea concepției și ascuțimea spiritului de observație, și abia pe urmă, determinată, reu-

los, explorînd-o cu aviditate. înce- pînd să-i pătrundă viata intimă și să-i explice poezia, obținută prin calcule precise și printr-un îndelung efort colectiv. Un alt reportaj. compus vădit dramatic. într-un crescendo irezistibil, presărat cu metafore, este cel al lui Jean Petrovich Digul, de asemenea concentrat pe efortul uman care „a mutat un munte întreg" în valurile mării, pentru a le stăvili și a crea ace! liman de ordine și calm, vizibil în splendida imagine geometrică de la sfîrșit. La aceste reportaje se adaugă cîteva documen- tare-anchetă. Florica Holban a reu-

„fapt divers" într-o anchetă captivantă prin capacitatea sa de sesizare și apropiere a umanului. într-o gamă subtilă de nuanțe sufletești (Ursul). Pavel Constantinescu și operatorul Ionescu Tonciu. foști membri ai brigăzii de tineret A 
lll-a Constanța, au pornit pe urmele tovarășilor lor de acum două decenii, iar rezultatul a fost unul dintre cele mai dense și mai vii documentare despre destinele oamenilor. prezentul și trecutul lor. despre tinerețea fără bătrînețe a prieteniei Cu ancheta lui Octav Io- niță. căutînd să afle Secretul Co
munei — modul în care oamenii u-

șita imaginilor operatoricești. Cînd n-au putut evita lacunele, superficialitatea. clișeele comode, emoția se destramă se simte imediat o „pană" de gîndire Uneori, însăși dinamica filmului este decisă de a- ceastă descoperire pregnantă a evenimentului : încîntarea lirică evoluează. fără să se risipească, spre observarea proceselor. detaliilor, spre afirmarea semnificației ansamblului industrial (Furnalul). Am fi dorit, totuși, ca sensibilitatea pentru ambianța tehnică să fie la fel de receptivă și fată de cea umană, prea schematic înfățișată. în Digul, aparatul asistă. într-o continuă

• Becket (ambele serii) : PATRIA
— 10 , 13,30 . 17 ; 20,30, SALA PA
LATULUI — 16,15 (seria de bilete
— 2 696) ; 19,45 (seria de bilete — 
2 697).
O Profesioniștii j REPUBLICA — 
8 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ;
21.30, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18 30 ; 21.
O Made în Italy : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45.
• Tandrețe : CAPITOL — 9,15 ;
11.30 . 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Zile de fior și rîs ; SALA CINE
MATECA (bilete la casă) — 10 ;
12.30 ; 16.
O Vera Cruz : GRIVIȚA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Columna (ambele serii) : BUCU
REȘTI - 8,45 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, 
MELODIA - 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30, MODERN — 9,30 ;
13.30 ; 17,30 ; 20,30.
• Orașul magic : VICTORIA —
9.30 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45.
• Noaptea ; CENTRAL — 8,30; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

Anna Karenina: DACIA — 
8,30—19,30 în continuare.
O Țara de sub aripile pescărușu
lui, Florile gerului, In țara inca
șilor, Dan năzdrăvan, Vîrfuri : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
O Ziua în care vin peștii : FERO
VIAR — 9,30—16,15 în continuare ;
18.45 ; 21, EXCELSIOR — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9,30—15,30 în continua
re ; 18 ; 20,15.
O Valea albinelor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
• Hombre : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15. 
© Umbra strămoșilor uitați : 
LIRA — 18.
• Căderea Imperiului roman :
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19.
O Tarzan, omul-maimuță șl Fiul 
lui Tarzan : FERENTARI — 15,30 ; 
19.
• Totul pentru rîs : COTROCENI
— 15,30 ; 20,30.
O Colivie pentru doi i COTRO
CENI — 18.
© judoka, agent secret : FLAMU
RA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, FLOREASCA - 9 ; 11,15 :
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Fete în uniformă : VOLGA — 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MIORIȚA - 9,30 ; 11,30 :
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Superautomatul : VIITORUL —
15.30 ; 20,30.
• Samuraiul : POPULAR — 15.30 :
20.30.
• Romanță pentru trompetă : 
POPULAR — 18.
• Fiul lui Tarzan : MUNCA — 
16 ; 20.
• A fost odată un moș și o babă : 
MUNCA — 18.
O Viva Maria : VITAN — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

Cu prilejul turneului 
Teatrului Național din PragaAmbasadorul R. S. Cehoslovace, Karel Kurka. a oferit luni un cocteil cu prilejul turneului Teatrului Național din Praga la București. Au luat parte Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului1 • afacerilor externe. Mihtteâ Gheorghiu, prim-vicepreședinte ‘ al Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, oameni de teatru. ziariști.

★Membri ai colectivului Teatrului Național din Praga s-au întîlnit luni dimineața, la sediul Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale — A.T.M., cu oameni de teatru și ziariști din Capitală. Sa- lutîndu-i pe oaspeți, artista emerită Dina Cocea, prim-secretar al A.T.M., a apreciat spectacolele prezentate pînă acum de artiștii teatrului pra- ghez cu piesa „Casa Bernardei Alba" și le-a urat succes în continuare în cadrul turneului pe care îl întreprind în țara noastră. Directorul Teatrului Național din Praga, Josef Urban, a vorbit despre înaltul nivel artistic al spectacolelor teatrale românești, care a fost remarcat și cu prilejul turneului Teatrului de Comedie la Praga în 1965, și a exprimat convingerea că asemenea prilejuri vor contribui la dezvoltarea colaborării dintre oamenii de teatru din cele două țări.(Agerpres)
mișcare, la lupta omului cu natura, o privește mereu din alt unghi, se apropie, se retrage,- revine din altă parte. încercînd să se apropie de acel loc primejdios, ceea ce crește tensiunea la maximum.Alteori, însă, se reliefează universul sufletesc, intensitatea sentimentelor. din cîteva cuvinte bine auzite, dintr-o expresie bine surprinsă de cineaști, ca în numeroasele portrete din A IlI-a Constanța, ori în cele din Ursul (acestea definind. totodată, prin povestirile lor, trei atitudini față de viată și moarte). Cîteodată, caracterul și atitudinea oamenilor se dezvăluie în raport cu o idee intră în conflict cu ea, cu însăși ideea pentru care pledează filmul (Invenția). Nici ancheta Floricăi Holban nu trebuie altfel înțeleasă : este o demonstrație logic convingătoare, antrenantă prin încrucișarea alertă a opiniilor și a- titudinilor. Există o tendință meritorie către documentarul „de idei", însă acestea, deși valoroase, pot rămîne uneori prea generale, lipsite de accentul individualității, și nu din cauza oamenilor, ci a regizorului, care n-a izbutit să le găsească nota personală, să-i dezbare de formule verbale, să le contureze portretul neconfundabil (Secretul Comanei).Ce să mai spunem cînd chiar cineaștii utilizează, fără să ezite, „formulele" și „clișeele" cele mai uzate, ratînd bunele intenții, cînd preferă ca un Reportaj din Țara 
Birsei să fie un oarecare documentar turistic, sau chipul nou al unui oraș să fie prezentat printr-un inventar banal și expeditiv, ca în Timpul Brăilei. Clișeele, rețetele, chiar rutina propriilor succese împiedică vederea cineaștilor cu atît mai mult cînd vor să scruteze perspectiva, să discearnă semnele înnoirilor viitoare. Cu o frază despre „construirea viitorului", o imagine a vasului „Săgeata" avîntat pe Dunăre și acorduri de chitare electrice, se obține o „metaforă", dar nu o soluție. Cu lnserturi. montaj fotografic, comentariu voit spiritual, cu tot ce a fost functional în alte documentare reușite. Secretul Comanei nu poate deveni altceva decît este pentru că preia doar „formula" Important era ca ideile sale să fie susținute convingător de imagine iar limbajul Interlocutorilor să nu fie dublat de banalitatea recomandării lor vizuale (studiind o carte, stropind Domii. sau cu un miel în brațe). Mai deplin, căpătăm atit dimensiunile prezen-

(Urmare din pag. I)logice, analiza modelelor matematice cu ajutorul calculatoarelor numerice etc) rezultatele ar fi putut avea o valoare științifică și didactică mult mai mare. Să mai adăugăm că subiectele de automatică, în ciuda utilizării acestei științe în cele mai diverse domenii, au fost abordate îndeosebi de viitorii specialiști în sisteme de automatizare și calculatoare. La confruntările studențești consacrate unui domeniu atît de nou și de revoluționar pentru întreaga tehnică nu au fost prezenți în suficientă măsură și cei care vor utiliza nemijlocit calculatoarele în procesul de producție (tehnologii din toate specialitățile, chimiștii, metalurgiștii, constructorii, mecanicienii etc.), adică cei cărora li se cere să cunoască a- proape tot atît de multe despre tehnica modernă de calcul, cît și celor care o proiectează și elaborează. După cît se pare, asemenea remarcă vizează nu atît o deficientă organizatorică a seminariilor, ci are în vedere o anume optică după care, o lucrare științifică studențească, în Ioc să reprezinte întotdeauna corolarul activității individuale, este a- deseori orientată să abordeze o temă de cercetare, fără o profundă pregătire prealabilă din partea autorului, în aceste cazuri se minimalizează, firește, faptul că nu doar dezideratul unității procesului de învățămînt, dar și uriașa întrepătrundere a diferitelor domenii din științele contemporane pledează pentru necesitatea ca lucrărilor științifice studențești să li se imprime un caracter de sinteză. Adică tema pe care viitorul specialist o dezvoltă să nu se mai rezume la elementele unei singure discipline. ci să constituie un factor pentru dobîndirea unei platforme științifice mai largi. în felul acesta o asemenea temă poate fi luată încă din anul II sau III (se creează, deci, posibilități mai largi de atragere în cercurile științifice și a studenților mai mici), poate fi tratată timp de 2—3 ani (ceea ce îi va spori orizontul și importanta) și, de asemenea, există condiții să dobîndească o finalitate pedagogică mai exactă, prin eventuala ei includere în cuprinsul proiectului sau al lucrării de diplomă".Una din concluziile la care s-au făcut frecvente apeluri în timpul recentelor sesiuni științifice ale studenților a fost aceea că o temă științifică este cu atît mai utilă studenților cu cît le suscită interesul prin posibilitățile-oferite de a verifica și demonstra experimental rezultatele obținute prin calcul. Nu în- tîmplător cele mai bune lucrări prezentate la recentul seminar au fost cele cu realizări practice. De ce ?— Pentru că o asemenea temă face
tulul, cît și viziunea viitorului în 
Furnalul, nu printr-o figură de stil, dar prin ce ne arată emoționant întregul film.Intensitatea emoțională a documentarului sau încărcătura sa poetică ni se impun integral pe măsura faptelor ce se relevă. Altfel, „pasajele poetice", elaborate artificial — oricît de „patetice" ar fi — sînt de prisos. (Ce să mal vorbim despre verbiajul gol, grandilocvența epatantă sau „ermetismul savant" și derizoriu, ce au început să-și facă loc tot mai larg în documentare). Poezia dramatică a Digului se desprinde din mișcarea necontenită a camioanelor și macaralelor pe malul mării furtunoase, din acordul' și dezacordul acestoi două vaste agitații, una însemnînd rațiunea constructivă a omului, cealaltă zbuciumul stihiilor (operator K. Kia- mil). Zgomot de motoare, strigăte, explozii și, deodată, valurile se dau înapoi neputincioase (un trucaj pe care-1 credem realitate. în emoția noastră !). Cu excepția copiilor puși să se joace printre coloșii de ciment — pentru a contrasta delicatețea și forța — nimic nu-i „făcut". totul este cum a fost, însă regîndit cinematografic. în A IlI-a 
Constanta, poezia este un corolar firesc, și simțim fiorul momentului, cînd foști brigadieri, privind locurile unde au lucrat odată — stîncă pentru noi, viață trăită pentru ei — amintirea lor reînvie...Nu se poate ignora valoarea u- nor documentare realizate anul a- cesta. Dar încă prea puține și. fiind doar atîtea. e păcat să ratăm teme din comoditate (ca în Re
portaj din Țara Birsei, Timpul 
Brăilei), pe motiv că n-am vrut mai mult. Zilnic, presa, radioul, televiziunea ne înștiințează despre tot felul de întîmplări și evenimente, oameni despre care pînă ieri nu știam nimic ies din anonimat, noi semnificații ni se impun — cinematografia noastră documentară surprinde și cuprinde încă prea puțin din toate acestea. Indiferent de meritele unuia sau altuia, numărul documentarelor sociale este infim față de procesele semnificative ale actualității. Subtilitatea punctelor de vedere pe care le găsim în cele mai reușite dintre ele se cuvine însoțită de vigoarea unui spirit de observație permanent și larg îndreptat asupra vieții.

Ion CAZABAN

ca studentul să-și creeze o imagine clară asupra simplificărilor pe care aproape fiecare teorie le cere și îi oferă posibilitatea de a confrunta căile teoretice de rezolvare cu cele experimentale, ajutîndu-1 să decidă în ce proporție ele se cer îmbinate — ne răspunde prof. unlv. ing. Alexandru Rogojan, de la Institutul politehnic din Timișoara. De altfel, multe dintre carențele activității științifice ale unora dintre studenții noștri, iar într-un sens mai larg, însuși nivelul pregătirii lor de ansamblu se explică prin faptul că prelegerile cu caracter teoretic, expunerile de principii nu sînt întotdeauna dublate de posibilitățile necesare de lucru direct în laborator. E adevărat că în urma recentelor măsuri de f perfecționare a învățămîntului, noile planuri și programe universitare au modificat raportul dintre activitățile practice șl cele teoretice. în favoarea celor dinții. Dar în cuprinsul unui program săptămînal care aspiră la crearea unor posibilități mai largi pentru studiul individual, acest fapt este insuficient. De aceea, pentru a veni în ajutorul tuturor studenților noi experimentăm în prezent metoda laboratoarelor deschise, adică punem la dispoziția tinerilor în afara orelor de program prevăzute în planul de învățămînt, laboratoarele de care au nevoie pentru a aprofunda în liniște lucrările practice, o temă de cerc științific sau o problemă care-1 interesează. în aceste ore e- xistă în laborator și personalul care, la cererea studenților, poate oferi îndrumările necesare. Rezultatele sînt încurajatoare.Seminarul „Socialismul și democrația". organizat în Capitală, a constituit, de asemenea, o certă reușită. Tematica referatelor a fost bogată, vizînd probleme de actualitate și de o largă Importanță socială. Lucrările seminarului au atestat capacitatea viitorilor filozofi, sociologi, filologi, istorici, biologi de a realiza în lumina învățăturii marxist-leni- niste ample sinteze, lucrări interesante. „Iată de ce seminarii asemenea celui menționat, care să reunească studenți de diferite specialități din mai multe centre universitare, ar trebui să se organizeze într-un număr cît mai mare. Si pe teme cît mai diferite din filozofie, știință, artă etc. S-ar permanentiza un schimb de idei cu o sferă mult mai largă și, în plus, studenții ar simți și cu asemenea prilejuri, responsabilități mai exacte" — propunea Ion Vătafn, student în anul IV al Facultății de biologie din București.
★Am consemnat cîteva opinii ș! despre sistemul organizatoric pro- priu-7is al seminariilor naționale studențești. Acestora li se reproșează adeseori că nu au o periodicitate precisă și sînt anunțate doar cu cîteva luni înainte de desfășurare. Tovarășul Vasile Neculăeasa. șef de lucrări la Institutul politehnic din Iași, și alte cadre didactice sînt de părere ca anumite lucrări de sinteză, care prezintă interes general, să facă obiectul unei ședințe comune, în deschiderea celor organizate pe sub- secții. Reținem, de asemenea, șl propunerile ca la aceste manifestări să se invite într-un număr mai mare specialiștii din producție, pentru ca pe lingă caracterul lor științific, ele să aibă și o valoare de informare mai largă, prin cunoașterea multilaterală a institutului și chiar a orașului gazdă. Organizate prin rotație în toate marile centre universitare ale tării, seminariile naționale studențești ar oferi în felul acesta și posibilitatea unei mai bune cunoașteri reciproce.

teatre
• Teatrul Național din Praga (la 
Opera Română) : Din viața insec
telor — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra» (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
premieră — 20 ; (sala din str. /.lex. 
Sahia) : Sfîrșitul pămîntulul - 20. 
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30 ; (sala Studio) : Fotografii 
mișcate — 20.
• Teatrul Mic : Vrei să fii nevasta 
mea 7 (spectacol O.S.T.A.) — 20. 
o Teatrul Giulești : Meșterul Ma- 
nole — 19.30.
e Teatrul evreiesc de stat : Man- 
gheriada — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriet 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19.30 
e Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : Adam și Eva la revistă
- 20.
o Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) : 16 ; 19.30.
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NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII 
ARABE SIRIENEDuminică seara a sosit în Capitală Aii Al Kosh, noul ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Republicii Arabe Siriene în Republica Socialistă România. în cursul zilei de luni a fost primit la Ministerul Afacerilor Externe de George Maco- vescu. prim-adjunct al ministrului, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.

PLECAREA MINISTRULUI IN
DUSTRIEI FORESTIERE ȘI 
ECONOMIEI APELOR AL R. S. 

CEHOSLOVACELuni dimineața a părăsit Capitala. îndreptîndu-se spre patrie, ministrul industriei forestiere si economiei apelor al R. S. Cehoslovace, Hanus Julius, care ne-a vizitat țara la invitația ministrului economiei forestiere, Mihai Suder. La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau pre- zenți ministrul economiei forestiere, adjunct! ai ministrului, membri ai conducerii Comitetului de Stat al Apelor, precum și Karel Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.

în timpul șederii în tara noastră, oaspetele a vizitat combinatele de industrializare a lemnului de la Pitești și Turnu-Severin, șantierul hidrocentralei de la Porțile de Fier, diferite șantiere silvice, unități de cercetare din acest sector. în același timp, a avut un schimb de păreri privind colaborarea între cele două țări în domeniul economiei forestiere și economiei apelor.*Luni a sosit în Capitală o delegație a Comitetului guvernamental pentru problemele turismului din Republica Socialistă Cehoslovacă, condusă de Uher Jindrich, președintele Comitetului. Membrii delegației vor purta convorbiri privind dezvoltarea schimburilor turistice dintre cele două țări. La sosire, pe aeroportul Băneasa. au fost prezenți Gheorghe Teodorescu, vicepreședinte al Oficiului Național de Turism, precum și membri ai ambasadei R. S. Cehoslovace la București.*La invitația Consiliului General A.R.L.U.S., luni dimineața a sosit în Capitală scriitorul sovietic Alexeev Serghei Petrovici. care va lua parte la manifestările organizate în tara noastră în cadrul ..Săptămînii literaturii sovietice pentru copii". între 10 și 17 decembrie. (Agerpres)

Aniversarea adoptării Declarației universale 
a drepturilor omuluiUniversitatea din București a organizat luni în aula Facultății de drept o festivitate consacrată aniversării a 20 de ani de la adoptarea Declarației universale a drepturilor omului, de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, prof. dr. docent Mircea Lepădătescu, decanul Facultății de drept, a yorbit despre semnificația acestei Declarații și realizarea prevederilor ei în viața societății noastre socialiste.(Agerpres)
ȘTIRI CULTURALE
a

LA TIMIȘOARA

Expoziție pe tema organizării 

științifice a producției și a muncii

Expoziție documentară 
de muzică româneascăCu prilejul apropiatei adunări generale a compozitorilor din România, Uniunea Compozitorilor a organizat la magazinul „Muzica" din Capitală, o expoziție documentară de muzică românească. Numeroase manuscrise partituri, cărți de muzicologie, discuri, afișe de concerte și spectacole lirice oglindesc activitatea creatoare a muzicienilor români desfășurată în ultimii 5 ani. La deschidere, au participat Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, reprezentanți ai Comitetului, de Stat pentru Cultură și Artă, muzicieni, compozitori, și critici muzicali.

Ansamblul de balet al Operei 
Române a plecat 

la BudapestaAnsamblul de balet al Operei Române a plecat luni spre Budapesta. Artiștii români vor prezenta în capitala R. P. Ungare două spectacole cu „Lacul lebedelor" de Ceaikovski, unul cu „Frumoasa din pădurea a- dormită" de același compozitor și altul alcătuit din „Nastasia" de Cornel Trăilescu, „Mica serenadă" de Mozart, „Valsuri" de Strauss și „Bolero" de Ravel. Spectacolele vor a- vea în rolurile principale fruntași ai baletului nostru și vor fi dirijate de Cornel Trăilescu.

In aceeași seară ansamblul a sosit la Budapesta.
★Luni seara. în Studioul Ateneului Român, a avut loc un concert susținut de cvartetul Dimov din R. P. Bulgaria, care și-a început astfel turneul în țara noastră.
★în sala Teatrului de Stat din Galați a avut loc luni seara un concert al Filarmonicii de Stat din localitate condusă de dirijorul si- bian Henry Selbing. Și-a dat concursul violonistul francez Robert Soetens.
★între 7 și 9 decembrie au avut loc în județul Bihor „Zilele folclorului bihorean", manifestare organizată de Comitetul județean de cultură și artă. Cu acest prilej la căminele culturale din Meziad, Roșia și Cabești au fost prezentate spectacole cuprinzînd datini străvechi de nuntă, cîntece de uliță, obiceiuri de iarnă etc. De asemenea. s-au desfășurat parade ale portului popular și s-au deschis expoziții de artă populară locală, în cadrul unei sesiuni de comunicări, specialiști din București, Oradea, Cluj și Beiuș au prezentat referate despre folclorul bihorean Ansamblul folcloric al județului Bihor a oferit un spectacol intitulat „Zestre bihoreană". (Agerpres)

SIMPOZIONUL „CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ Șl ACȚIUNEA 

CULTURAL-EDUCATIVĂ 

PENTRU AOULȚI"Luni dimineața, în sala Ateneului român s-au deschis lucrările Simpozionului „Cercetarea științifică și acțiunea cultural-educativă pentru adulți", organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Institutul de științe pedagogice, ■ în colaborare cu Consiliul Central al U- niunii Generale a Sindicatelor din România și Comitetul 'Central al U- niunii Tineretului Comunist,Simpozionul urmărește să valorifice cercetările efectuate pînă în prezent de diverse institute de specialitate și catedre universitare, să lege mai strîns activitatea științifică de acțiunea cultural-educativă, să adopte un program comun de studii pentru anii 1969—1970.La această amplă manifestare științifică participă oameni de știință și cultură, numeroși cercetători din București și din țară. Ia parte, ca invitat, dl. Paul Lengrand, șeful Diviziei pentru educația adulților din Secretariatul UNESCO.Au prezentat referate conf. univ. dr. George Văideanu, directorul Institutului de științe pedagogice, Ion Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A., Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., prof. univ. dr. docent Stanciu Stoian, membru corespondent al Academiei, prof. univ. dr. docent Mihail Ghel- megeanu, vicepreședinte al Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, Ion Popescu, secretar al Comitetului Central al U.T.C., Claudiu Ionescu-Bujor, doctor în științe matematice.Lucrările Simpozionului continuă în cadrul a trei secții de specialitate : „Teoria educației adulților și metodologia de cercetare", „Cercetări concrete" și „Tradiții românești în activitatea cultural-educativă".(Agerpres)

viața internațională

Partidul Comunist German

electorală din R. F. G.

La Timișoara s-a deschis luni o expoziție pe tema organizării științifice a producției și a muncii Inițiată de Comitetul județean Timiș al P.C.R., această expoziție, care are un caractei permanent, redă în 60 de panouri, grafice, diagrame și fotografii aspecte din activitatea de cercetare științifică și aplicativă, aspecte ale pregătirii și programării producției, mecanizării și automatizării unor fluxuri de producție, teh

nologiilor modeme, organizării și normării muncii, aspecte ale activității desfășurate în direcția asimilării de produse noi și în activitatea de conducere a întreprinderii în cadrul expoziției sînt prevăzute întîlniri cu specialiști din mari întreprinderi. expuneri și dezbateri a- supra celor mai eficiente metode de conducere, programare a producției cu ajutorul calculatoarelor electronice.(Agerpres)

Miercurea Ciuc in dinamica

(Urmare din pag. I)unor instituții sau cele — mereu crescînde ca număr — ale întreprinderilor industriale, Muzeul județean care adăpostește prețioase documente în piatră și metal ale trecutului. De asemenea, întinsele parcuri și grădini, ca și zona afectată sporturilor : stadionul și mai ales patinoarul, pe care au lunecat pentru prima oară în viața lor mulți hocheiștl din echipa națională, originari din Miercurea.Centru al unei zone întinse și bogate, orașul ridicat la rangul de capitală de județ prezintă un puternic interes prin caracteristicile lui de imediată actualitate, prin nota particulară cu care se înscrie în dinamica prefacerilor economice și sociale. Orașul trăiește acea efervescență plină de optimism specifică îndeobște începuturilor unei înnoiri, unei puternice înfloriri. Prin această prismă de ușoară anticipație, orașul de azi este cu totul altceva deeît un oraș de provincie cu o „stradă mare", cu grădini întinse, urbe liniștită : este un șantier de creație viguroasă, de elaborare și calculare judicioasă a perspectivelor, a căilor optime de atingere a doritei notorietăți pe orbita țării — un șantier de construcție.Orașul adăpostea înainte o mică fabrică de oțet, două fabrici de cherestea, o turnătorie de fier. Astăzi sînt concentrate aici preocupările majore legate de domenii de producție dintre cele mai diverse din întregul județ. Astăzi, pe lingă o bogată rețea de industrie locală. Miercurea Ciuc are mai multe întreprinderi de importantă republicană. Aici își are sediul o întreprindere forestieră distinsă pe țară, anul trecut, pentru felul în care gospodărește această „inimă a molidului românesc" — care este zona de pădure, întinsă pe zeci de mii de hectare, a munților Harghita. Preocupările și activitatea întreprinderii de mecanizare și transporturi forestiere fac ca o meserie cunoscută din moși-strămoși — lem- năritul — „exploatarea forestieră" de azi — să fie îndreptată pe npi făgașe. Pe drumul Pîrîul Hoților și pe șoseaua națională, urmînd o a- ceeași traiectorie spre Miercurea, lemnul se înfrățește cu caolina de la Harghita. Desprinderea din straturi a acesteia ca și extragerea minereului de fier de la Lueta revin, de asemenea unei întreprinderi miniere cu sediul în Miercurea Ciuc. Zilnic, din halele Fabricii de confecții — a cărei clădire modernă păstrează și ea elemente ale arhitecturii locului — iau drumul magazinelor din țară și străinătate mii de confecții dintre cele mai variate. Și, fără îndoială, orașul se configurează ca un viitor important centru textil al tării. în vecinătatea fabricii de confecții au și început să se pună temeliile unei alte fabrici — de tricotaje de lină. Aooi va începe și construcția unei filaturi.Pe acest fundament de transformări economice, Miercurea Ciuc a devenit orașul unor procese sociale de un dinamism plin le semnificataO statistică recentă ne informează că orașul ar- avea peste 13 000 de locuitori. Cifra este însă needificatoare pentru adevăratele resurse umane ale reședinței județului Harghita — în continuă mișcare, în continuă comunicare cu restul ținutului, în continuă împrospătare. Perfecționarea structurii administrative a determi

nat în ultimele luni o sporire substanțială a populației orașului. Nu peste multă vreme, pe lîngă liceul din Miercurea Ciuc, care numără trei veacuri de existență, se va înființa o școală tehnică ce va pregăti constructorii de care orașul are atîta nevoie. Prilejul unui nou aflux de populație tînără ! Zilnic, autobuzele aduc și iau din fața porților Fabricii de confecții sute de oameni din satele din preajma orașului — majoritatea tinere femei. Alte cîteva sute din cei aproape 1 400 de salariati ai fabricii s-au stabilit de dată recentă în Miercurea, venind din toate colturile județului. Contactul cu orașul își pune marca asupra a numeroase destine omenești.Afluxul de populație muncitorească, afluxul de cadre tinere cu diverse calificări superioare — proces aflat la începuturi, imprimînd orașului un ritm nou — ridică în fața edililor probleme pe măsură. Planul de investiții pentru locuințe a fost mărit anul acesta de circa patru ori fată de anii precedent!. A apărut o zonă de blocuri cu cinci nivele, zonă ce a preluat vechea, poetica denumire „Dealul florilor". O parte din cele 1 100 de apartamente ale unui alt cartier nou, Tudor Vladimi- rescu — relevînd soluții arhitectonice originale — sînt în curs de construcție. Nu departe de artera principală a orașului, un nou hotel va oferi o plăcută ospitalitate din ce în ce mai numeroșilor îndrăgostiți de frumusețile Harghitei. Sînt vizibile preocupările de sporire a gradului de confort urban. Miercurea Ciuc deține premiul întîi la concursul republican de înfrumusețare a orașelor.Alte planuri, care vor schimba aspectul patriarhal al orașului, se află pe mesele de lucru ale autorităților locale. Un palat al telefoanelor, o tipografie nouă pentru ziarele locale— de limbă română și maghiară. Patinoarul artificial va face din Miercurea Ciuc un adevărat centru al sporturilor de iarnă, locul unor spectaculoase competiții naționale și internaționale. Se proiectează o nouă sală de cinematograf. De altfel, din foarte multe puncte de vedere, orașul se află în pragul unei remarcabile înnoiri, întineriri spirituale. Ți se vorbește despre lărgirea programului de manifestări al casei de cultură, despre o îmbogățire a rețelei muzeale (vechimea istoriei orașului o permite cu prisosință), despre o valorificare superioară a etnografie! și folclorului zonei (Harghita e bogată în tradiții de acest ordin), despre stimularea tinerilor interpreți de muzică ușoară reuniți recent în cîteva formații și mai ales a talentaților plasticieni și ceramiști.Astfel, în toate compartimentele vieții, Miercurea Ciuc îți impune imaginea unui șantier dinamic, înnoitor, pe măsura planurilor inițiate de partid și de stat. Etalon al înfloririi întregului județ, înflorirea reședinței este un rezultat comun și, totodată, o cauză comună a tuturor locuitorilor ei, români și maghiari, participant! activi la însuflețitoarea operă de construcție economică și socială a țării întregi.Comparația lui Geo Bogza (de la începutul acestor rînduri) — melodia flautului adăugată celei a fluierului— îmi pare că poate fi extinsă, ca un simbol sugestiv al înfrățirii oamenilor de diferite naționalități, un simbol al noilor dimensiuni pe care le dobîndeste sub ochii noștri străvechea așezare din depresiunea Ciu- culuL

CONCURSUL DE PATINAJ 
VITEZĂ DE LA INZELLCOMPORTAREA FRUMOASA A MĂRIEI TASNADI - LOCUL II LA MULTIATL0NS-a încheiat concursul internațional de patinaj viteză' de la Inzell (R.F.G.) la care au participat și sportivi români.în concursul feminin, la multiatlon, primul loc a fost ocupat de patina- toarea franceză Marie-Louise Per- renoud, cu un total de 101,533 de puncte.ir Pe locul secund &-a clasat Maria Tasnadi (România) cu 103,433 puncte, iar pe locul trei vest-germa- na Monika Pflug cu 104,00 puncte. Maria Tasnadi s-a clasat pe locul trei în proba de 500 m cu 50"5/10, a ocupat locul secund la 1 500 m cu 2’37’'6/10 și a terminat pe locul trei in proba de 1 000 m cu l’43”3/10.La masculin, primul loc a revenit vest-germanului Giinther Traub care, după patru probe, a totalizat 179,746 puncte, urmat de cehoslovacul Old- rich Teply cu 183,267 puncte și Rolf Bastian (R.F a Germaniei) — 184,157 puncte, Giinther Traub a cîștigat ambele probe din ziua a doua a concursului : 1500 m : 2’10” și 5 000 m : 7'58”3/10.

HANDBAL, LA METZ BUCUREȘTI (Tineret) — SELECȚIONATA BEG. LORRAINE 18—13La Metz s-a desfășurat meciul internațional amical de handbal masculin dintre echipa de tineret a orașului București și o selecționată a regiunii Lorraine. Victoria a revenit handbaliștilor români cu scorul de 18—13.
TURNEUL DE ȘAH

... „ACROPOLE"VICTOR CIOCILTEA, ÎNVINS ȘI ÎNVINGĂTORDupă șapte runde. în turneul internațional de șah „Acropole" de la Atena, conduce Kavalek (Cehoslovacia) cu 5,5 puncte (1), urmat de Parma (Iugoslavia) — 5,5 puncte.Tringov (Bulgaria) — 5 puncte etc. Reprezentantul României la acest turneu, Victor Ciocîlteâ, ocupă locul 11 cu 2 puncte și o partidă întreruptă. în runda a 6-a, Ciocîlteâ a pierdut la Kokoris (Grecia), iar în runda a 7-a l-a învins în 34 de mutări pe Rizopoulos (Grecia) .

În cîteva rînduriECHIPA DE RUGBI RAPID BUCUREȘTI, care întreprinde un turneu în R. D. Germană, a susținut un meci la Leipzig în compania echipei Lokomotiv. Rugbiștii români au obținut victoria cu scorul de 11—3 (0—3). Ieri, Rapid a învins cu 19—6 (8—3) o selecționată a R. D. Germane.
LA HAVANA A AVUT LOC O 

NOUA INTÎLNIRE DE TENIS ÎN
TRE UN LOT DE JUCĂTORI RO
MANI ȘI SELECȚIONATA CUBEI. Giinther Bosch l-a învins cu pe Brito, Ion Sântei a dispus cu de Camarotti, iar Gheorghe povici l-a întrecut cu 2—0 penolo Suaraz. în partida de dublu, perechea Camarotti — Medina a cîștigat cu 3—1 în fața cuplului Po- povici — Bosch.

A 15-A EDIȚIE A TURULUI CI
CLIST AL MEXICULUI s-a încheiat cu victoria rutierului sovietic Vladimir Sokolov, urmat de mexicanul Jesus Sarabia — la 11’24”, olandezul Popke Costerhof — la 15’12” și mexicanul Jesus Lozano — la 15’47”.

2—1 2—0 Po- Ma-

j

pe cInd „cros In toată românia"?
Duminică dimineața. 

Aleile parcului Herăs
trău sînt aproape 
goale. Doar cîtiva tre
cători care traversea
ză grăbiți parcul pur- 
tați de treburi fami
liare. De fapt, nici 
plimbarea noastră nu 
era făcută de dragul... 
plimbării. Era provo
cată de cîteva rînduri 
primite, la redacție, 
din partea unui bă- 
trîn profesor de edu
cație fizică. Iată cîte
va dintre ele : „Con
stat cu destulă tristețe 
că atît în Capitală, cît 
și în țară, deși ne a- 
flăm în plin sezon de 
cros, nu se face nimic 
în acest sens. Și toată 
lumea știe că alergă
rile pe teren variat au

o tradiție în țara 
noastră, iar crosul 
este un sport la în- 
demîna tuturor. Ce fac 
de aproape o lună de 
zile secțiile de atle
tism ale cluburilor 
Dinamo, Steaua. Pro
gresul. Rapid. Metalul 
etc. 1 Ce fac clubul 
sportiv șcloar. școlile 
sportive și chiar și 
celelalte scoli si li
cee ? Să nu uităm că 
crosul ajută la „des
coperirea" demifondis- 
tilor și fondigtilor de 
care atletismul româ
nesc are atîta nevoie ! 
Este chiar atît de 
greu de organizat 
crosuri sau, mai de
grabă, e vorba de 
dezinteres ?"

Fără îndoială, este 
vorba de dezinteres. Și privind aleile pus
tii ale parcurilor, cele 
mai potrivite piste de 
cros, ne-au revenit, 
totodată în minte cu
vintele ce alcătuiesc 
titlul unei aproape 
diurne rubrici din 
marele ziar de spori 
„L’Equipe". Care sînt 
aceste cuvinte ? Iată- 
le: „Cros în toată 
Franța". Și sub acest 
titlu sînt consemnate 
nenumărate întreceri 
de cros care au loc 
în aceste zile. Cînd 
oare vom întîlni, o- 
glindind o realitate, 
aceeași rubrică și în 
„Sportul", sub titlul 
„Cros în toată Ro
mânia 7“

DUMNEAVOASTRĂ, DE LA I.R.C.R. 1, 

NU AVEȚI COPII LA ȘCOALĂ?

Cu vreo doi ani în 
urmă, elevilor de la 
Școala generală nr. 11, 
din Capitală le-a tre- 
săltat inima de bucu
rie. Intr-o dimineață, 
mai multi reprezen
tanți ai I.R.C.R. sec
torul 1 (mai precis 
grupul II). au intrat în curtea școlii lor, și 
după toate semnele 
(au măsurat, au trasat 
linii drepte, frînte, 
curbe etc.) aveau in
tenția să transforme 
spațiul respectiv în
tr-o adevărată bază 
sportivă complexă. Di

rectoarea ■ școlii, tov. 
luliana Musat, ne spu
nea zilele trecute că 
I.R.C.R. 1 nu numai că nu și-a executat 
lucrarea respectivă, 
dar. la ora actuală, 
curtea este blocată de 
molozul rămas de pe 
urma reparației gene
rale a corpului de 
Clădiri al școlii. „Groa
pa de sărituri a fost 
săpată, s-a adus ni
sipul respectiv dar lu
crarea n-a fost finisată și acum, probabil, 
totul va trebui luat de 
la capăt. Chiar si nu

mai pentru faptul de 
a o scoate de sub gră
mada de moloz". Și 
anii trec. Intre timp, 
copiii cresc iar activi
tatea Io*  sportivă se... 
desfășoară (dacă se 
poate spune asa) între 
zidurile claselor sau 
în cel mai fericit caz 
(cîți au loc) în sala 
de sport.

Dumneavoastră, cei 
de la I.R.C.R 1, nu a- 
veti copii la școală ? 
Și chiar dacă nu a- 
veți, de ce nu vă rea
lizați obligațiile con
tractate ?

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 decembrie. în țară : vreme relativ umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub

formă de ninsoare. Vîntul va sufla potrivit, cu intensificări la începutul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 6 și plus 4 grade. Ceață. în București : vreme rece, cu cerul mai mult noros. Precipitații slabe temporare. Vînt potrivit, predominînd din sectorul estic. Temperatura ușor variabilă.

în vederea participării la alegerile parlamentare din 1969, în R. F. a Germanici a fost creată o coaliție electorală denumită „Acțiunea pentru progresul democratic", cu participarea Partidului Comunist German, U- niunii păcii din R.F.G., Clubului republican și altor organizații democratice care fac parte din opoziția extraparlamentară. Participarea P.C. German la coaliție a constituit subiectul unei convorbiri pe care Max Schafer, membru al Comitetului Federal al P.C. German, a avut-o cu un reprezentant al revistei „Bonner Korrespon- denz".în calitatea sa de partid marxist, a arătat între altele vorbitorul, P. C. German înțelege să se prezinte la viitoarele alegeri cu un program și cu revendicări elaborate de pe poziții marxiste și finind seama de situația concretă. în Republica Federală obiectivele și

interesele nemijlocite ale clasei muncitoare constau în instaurarea unei politici de pace, dezarmare și înțelegere cu R.D.G. Aceste interese cer desfășurarea consecventă a luptei pentru democrație, pentru participarea la adoptarea hotărîrilor și restrîngerea puterii monopolurilor, pentru interesele sociale și un viitor asigurat. Aceste revendicări ale clasei muncitoare sînt într-o deplină concordanță cu interesele intelectualității, ale țăranilor și ale păturilor mijlocii de la orașe. Ele sînt formulate în programul coaliției electorale de la Dortmund. Este un vechi principiu al mișcării muncitorești ca în lupta pentru interesele comune și împotriva dușmanului comun — marele capital și partidele sale — clasa muncitoare să se alieze cu toate păturile poporului. Acestea sînt motivele pentru care comuniștii sprijină coaliția electorală care a

luat ființă la Dortmund. Ei participă la această coaliție ca parteneri cu drepturi egale, în vederea alegerilor pentru Bundestag din 1969.De aici rezultă, de asemenea, că în timp ce P.C. German sprijină programul „Acțiunii pentru progresul democratic" și în timp ce comuniștii candidează în cadrul acestei coaliții împreună cu partenerii lor, la alegerile pentru Bundestag, ci nu renunță la programul lor propriu ci, din contră, vor continua să-l susțină și să-l difuzeze cu consecvență în rîndul clasei muncitoare, (al celorlalte pături ale oamenilor muncii. De altfel, toate grupările își păstrează independența în cadrul alianței, potrivit concepțiilor și orientării lor politice diferite.Aceasta este baza pe care P. C. German își va desfășura activitatea în cadrul alianței electorale, și-a încheiat precizările Max Schafer.
O CUVÎNTARE

A LUI FIDEL CASTROHAVANA 9 (Agerpres). — La Universitatea din orașul Santiago de Cuba din provincia Oriente a avut loc o festivitate consacrată începerii noului an de învățămînt. Luînd cuvîntul cu acest prilej, Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al guvernului revoluționar, a arătat că ultima promoție care a absolvit cursurile a fost cea mai mare pe care a dat-o vreodată universitatea. După ce a menționat că provincia Oriente are o nevoie imperioasă de tot mai multe cadre de specialiști pentru a-și lichida rămînerea în urmă, vorbitorul a subliniat că guvernul cuban va continua politica sa de pregătire a cadrelor cu o înaltă specialitate. Aceasta se va referi îndeosebi la specialiștii pentru agricultură și în

primul rînd pentru mecanizarea recoltării trestiei de zahăr. Fidel Castro a chemat tineretul cuban să-și perfecționeze cunoștințele, să fie la nivelul științei și tehnicii actuale, la nivelul cerințelor zilei de mîine.
*

La 7 decembrie, poporul cubanez a sărbătorit Ziua eroilor, proclamată în semn de recunoștință față de toți cei ce au căzut în luptele pentru libertatea, independența și progresul Cubei. Cu acest prilej, la mausoleul lui Antonio Maceo, general patriot căzut acum 72 de ani în lupta pentru independența Cubei, a avut loc o adunare comemorativă la care au participat conducători de partid și de stat, comandanți și ofițeri, membri ai corpului diplomatic.
Ziua internațională a drepturilor omului
(Urmare din pag. I)mul sub toate formele sale, cerîn- du-se lichidarea neîntîrziată a acestuia, a tuturor știrbirilor ce se aduc dreptului sacru al popoarelor la independență si suveranitate.Astăzi în multe părți ale lumii, forțele progresiste și democratice, popoare întregi sînt supuse de către cercurile imperialismului și reacțiunii unor represiuni și acte de teroare de neînchipuit. într-un șir de țări cu regimuri de dictatură fascistă cele mai elementare drepturi și libertăți umane sînt călcate) în picioare, aparatul de stat avînd menirea de a înăbuși orice acțiune populară îndreptată spre înfăptuirea idealurilor de libertate și progres. Asemenea realități relevă necesitatea imperioasă a luptei pentru triumful principiilor cuprinse în documentele pentru apărarea drepturilor omului.Prin contrast, aceste realități scot și mai mult în evidentă superioritatea socialismului căruia istoria i-a hărăzit nobila misiune de a a- sigura oamenilor eliberați de exploatare și asuprire o reală egalitate socială și politică, împlinirea celor mai înalte năzuințe de libertate, democrație și progres. în România, profundul democratism al orînduirii sociale șl de stat decurge din însuși procesul conducerii treburilor statului de către popor, liber și stăpîn pe destinele sale, suveran în propria sa tară. întreaga activitate constructivă ce se desfășoară în țara noastră pe cele mai variate planuri este subordonată făuririi bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, realizării unei societăți capabile să asigure manifestarea plenară a personalității umane. Procesul neîntrerupt, profund și multilateral de dezvoltare a democrației socialiste, întărirea continuă a legalității socialiste, realizarea tot mai consecventă a participării maselor la conducerea statului, crearea condițiilor ca toți oamenii muncii să-și poată spune părerea în problemele politicii interne și externe a statului, înfăptuirea deplinei egalități în drepturi a naționalităților conlocuitoare cu poporul român — constituie o realitate esențială a României de astăzi și, totodată, o condiție fundamentală pentru a pune pe deplin în valoare potentele societății socialiste. Crearea Frontului Unității Socialiste, organism politic permanent în care, alături de Partidul Comunist Român, forța conducătoare a societății noastre, sînt reprezentate principalele organizații de masă, obștești și profesionale, precum și consiliile oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, dă expresie adîncirii continue a democrației so

cialiste, întăririi unității politice a poporului.Pentru ca înaltele idealuri proclamate de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de documentele ce i-au urmat să devină pretutindeni realitate este necesară crearea unui climat internațional de înțelegere și respect mutual între state. în aceste documente este subliniată corelația reciprocă dintre respectarea drepturilor omului și instaurarea unui climat de încredere și cooperare între popoare. Respectarea acestor drepturi reprezintă o condiție esențială a menținerii și consolidării păcii, după cum, fără salvgardarea păcii este greu de conceput respectarea efectivă a drepturilor omului. „Negarea masivă a drepturilor omului — se spune în proclamația Conferinței de la Teheran — care rezultă din a- gresiune și din conflictele armate, cu consecințe atît de tragice, pricinuiește suferințe umane de nedescris și dă naștere la reacții care ar putea arunca lumea în conflicte tot mai acute. De aceea, incumbă comunității internaționale să coopereze pentru eliminare^, unui asemenea flagel".Din păcate, asemenea negări masive ale drepturilor omului umbresc și azi zone vaste ale lumii, în care acțiunile agresive ale imperialismului, atentatele sale împotriva independenței și suveranității popoarelor, recidiva neîntreruptă a adepti- lor colonialismului și neocolonialis- mului generează mari pericole pentru numeroase populații de pe glob, pentru soarta păcii în lume.în concepția țării noastre, aplicarea în viata internațională a principiilor drepturilor omului trebuie să-și găsească o expresie majoră, concretă, în primul rînd în respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor de a se dezvolta de sine stătător, de h-și hotărî singur soarta. Practica a confirmat cu prisosință că aceasta este cerința esențială a vieții internaționale contemporane, comandamentul ei suprem, că orice încălcare a acestui drept sacru al popoarelor aduce inevitabil prejudicii relațiilor internaționale, creează pericole la adresa păcii și securității omenirii. Pornind de la aceste considerente. România a militat și militează neobosit pentru excluderea folosirii forței în rezolvarea problemelor internaționale litigioase, pentru instaurarea unor relații întemeiate pe respectarea strictă a independentei și suveranității fiecărei țări, pe neamestecul în treburile interne, promovează cu consecventă o politică de înțelegere și cooperare între state pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc. în spiritul acestor principii tara noastră și-a adus și își aduce un aport

constructiv în cadrul O.N.U. și al diferitelor sale organisme, fapt ce își găsește o expresie concretă în importante rezoluții a căror autoare sau coautoare a fost România — cum sînt acelea privind întărirea relațiilor de bună vecinătate între țări, educarea tineretului în spiritul păcii, dezvoltarea cooperării economice Internationale etc. Ca rezultat al acestei contribuții pozitive, al întregii sale politici externe constructive, tara noastră și-a cîștigat un binemeritat prestigiu în lume și prieteni pe toate meridianele.Un rol deosebit de pozitiv în înseninarea climatului international ar avea stingerea focarelor de tensiune din diferite colțuri ale globului și, în primul rînd, încetarea războiului agresiv dus de Statele U- nite împotriva poporului vietnamez, instaurarea păcii în acea parte a lumii, prin încetarea ostilităților și retragerea trupelor intervenționiste, lăsînd poporul vietnamez să-și rezolve problemele fără nici un a- mestec din afară. Este, de asemenea, imperios necesar să se pună capăt tensiunii existente în Orientul Apropiat, prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocu- pate, rezolvarea pe calea tratativelor a problemelor în litigiu, recunoașterea dreptului la existentă al fiecărui stat, asigurîndu-se astfel liniștea si securitatea necesare pentru ca popoarele din această regiune să-și poată consacra eforturile realizării progresului economia și social.O premisă indispensabilă pentru exercitarea efectivă a drepturilor o- mului este dezvoltarea economică a popoarelor, singura care permite înfăptuirea principalelor drepturi e- conomlce și sociale, temelie a drepturilor civile și politice. Asigurarea unei asemenea evoluții reclamă în mod imperios respectarea dezvoltării libere, de sine stătătoare a popoarelor, promovarea unui sistem de relații Internationale care să nu Impieteze asupra voinței popoarelor, ci să le creeze condiții ca să-și poată valorifica în tot mai mare măsură resursele și energiile de care dispun în cadrul politicii sale externe. România își aduce în permanentă contribuția la statornicirea unor astfel de relații care să înlesnească înfăptuirea aspirațiilor întregii omeniri spre progres economic și social.Azi. la împlinirea a 20 de ani de la adoptarea Declarației Univeisale a Drepturilor Omului. în fața omenirii. a forțelor progresiste și democratice de pretutindeni stă sarcina de mare răspundere de a a- sigura. prin eforturi unite, dreptul tuturor ponoarelor la independentă, la o dezvoltare liberă pe calea progresului și civilizației.



După o săptămină 
de incertitudini

REZULTATELE ALESE- 
RILOR DIN VENEZU- 
fi o iii 
CUNOSCi
© Woul președinte — 

Rafael CalderaTimp de o săptămînă tensiunea a domnit neîntrerupt la Caracas și în alte orașe ale Ve- nezuelei, „rezultatele cele mai contradictorii și zvonurile cele mai alarmante" (France Presse) circul înd în legătură cu cei doi principali protagoniști ai alegerilor : avocatul Gonzalo Barrios din partea partidului guvernamental „Acțiunea derno- crată“, și Rafael Caldera, candidatul Partidului social-creștin. Abia luni dimineață, după ce Consiliul electoral suprem a a- dresat un ultim și presant apel adunărilor electorale locale a- flate în întîrziere cu numărătoarea voturilor, învingătorul a pu-i tut fi cunoscut. El este Rafael Caldera, care a obținut 29,08 la sută din totalul voturilor exprimate, față de 28,24 la sută ale rivalului său, Gonzalo Barrios, restul de voturi fiind împărțite între ceilalți candidați.Victoria lui Rafael Caldera obținută după trei tentative infructuoase ale acestuia de a a- junge la funcția de președinte — în 1947. 1958 și 1963 — înseamnă în primul rînd sfîrșitul a zece ani de guvernare a partidului „Acțiunea democrată", venit la putere în 1959, după înlăturarea dictatorului Pârez Jimânez. După multi ani de dictatură militară. cei doi președinți, care s-au succedat la conducerea țării din partea partidului „Acțiunea democrată" — Romulo Be- tencourt și Radi Leoni — primii din istoria Venezuelei care și-au dus pînă la capăt mandatul, au făcut pași „pe calea stabilității politice din țară" („El Tiempo").Dar candidați! opoziției, și în special Caldera, și-au orientat campania electorală pe scăderile pe care le-a manifestat guvernarea „Acțiunii democrate". Creșterea șomajului, precum și carențele existente în asistența socială au reprezentat elemente larg invocate de Caldera, care a promis că va milita „în scopul asigurării de slujbe pentru toți venezuelenii prin crearea a 600 000 de locuri de muncă în cinci ani". Noul președinte a mai beneficiat de un sprijin serios din partea unei mari părți a tineretului.S-a anunțat că instalarea lui Caldera va avea loc abia Ia începutul lunii martie, dună^ întrunirea noului congres. Pînă a- tunci se cer însă a fi rezolvate un șir de probleme. Datorită faptului că Partidul social- creștin nu deține o majoritate în parlament, una din aceste probletne va fi, după cum arată agenția Reuter, alegerea de către acest partid a unor aliați loiali împreună cu care va trebui să alcătuiască un guvern de coaliție. Radu BOGDAN

O.N.U. Ședință festivă la a 20-a DOUA NAVE MILITARE
AMERICANE AU INTRATaniversare a Declarației

cu privire la drepturile omuluiNEW YORK 9. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : La palatul Națiunilor Unite a avut loc, luni după-amiază, o ședință festivă consacrată zilei drepturilor omului, care coincide în acest an cu cea de-a 20-a aniversare — la 10 decembrie — a proclamării Declarației cu privire la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în cadrul acestei festivități au fost, de asemenea. înmînate primele premii acordate de Națiunile Unite „pentru contribuții deosebite la promovarea și apărarea drepturilor o- mului".într-o declarație dată publicității cu acest prilej, secretarul general U Thant subliniază că „aspirațiile universale ale omenirii — pacea și justiția și realizarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale ființei umane — sînt atît de inseparabil legate între ele încît una nu poate fi realizată fără cealaltă".Exprimîndu-și părerea că „eforturile Organizației Națiunilor Unite în direcția înfăptuirii dreptului po
PLENARA C.C.
AL P.C.U.SMOSCOVA 9 (Agerpres). — A- genția TASS anunță că la 9 decembrie a avut loc o plenară a Comitetului Central al P.C.U.S. Au fost examinate proiectul planului de stat de dezvoltare a e- conomiei naționale pe anul 1969 și proiectul bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul 1969./ Rapoartele au fost prezentate de Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și de Vasili Garbuzov, ministrul finanțelor al U.R.S.S.în cadrul lucrărilor plenarei a rostit o cuvîntare Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.Plenara C.C. al P.C.U.S. a adoptat o hotărîre prin probă, în linii planului de stat stat ale U.R.S.S. care se a- mari, proiectele și bugetului de pe anul 1969.

DIVERGENȚE PE SCENA 
POLITICĂ PORTUGHEZĂ

poarelor la autodeterminare au constituit un factor puternic în obținerea independentei de către milioane de oameni care au trăit în trecut în condițiile umilitoare ale sistemului colonial", secretarul general a- rată că „este suficient să comparăm structura de astăzi a Organizației cu structura ei din 1948, cînd a fost adoptată Declarația universală, pentru a înțelege cît de uriaș este progresul înregistrat în direcția autodeterminării și independentei".
® o @ ® O @

• Demisia „Comitetului executiv al Uniunii naționaleLISABONA 9 (Agerpres). — în 
cercurile conducătoare portugheze 
sînt semnalate divergențe între par
tizanii extremiști ai fostului dictator 
Salazar și noul prim-ministru Cae- 
lano. Ca urmare a divergențelor, 
„Comitetul executiv al Uniunii națio
nale", singura formațiune politică 
considerată legală în Portugalia, a 
demisionat. Cei cinci membri ai comitetului au dat publicității o declarație în care se spune că nu ar trebui preconizată nici o modificare în conducerea supremă a statului
i i g B i i O

în anul 1969, („an crucial în viața noastră politică", apreciază autorii declarafiei), care ar putea fi interpretată ca o întrerupere a continui- tăjii regimului. Or, la sfîrșitul anului 1969 urmează să aibă loc alegeri pentru desemnarea a 130 de deputați în Adunarea Națională. Se crede că grupările de opoziție vor cere să ia parte la alegeri. Potrivit unor păreri, să accepte unele cereri

ÎN MAREA NEAGRA

Caetano ar fi înclinat înir-o anumită măsură de acest gen.
B

agențiile de presa transmit:
Ministrul atacărilor externe al Republicii SocialisteHOmânia, Corneliu Mănescu, care se află în drum spre R. D. Germană, unde va face o vizită oficială, a fost salutat la Budapesta în gara Nyugati deErdelyi Karoly, locțiitor al ministrului afacerilor externe al R. P. Ungare, Herbert Plaschke, ambasadorul R. D. Germane la Budapesta, și de alte persoane oficiale. Au fost prezenți Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, și membri ai ambasadei.Noi incidente între grupările politice rivale s-au semnalat în Sierra Leone. Calmul a fost" restabilit la intervenția politiei. Unități ale armatei, trimise în sprijinul poliției, dețin în prezent controlul asupra situației.Minislîul da interne al Pakistanului,A- R- Khan> anunta agenția Associated Press, a făcut luni o declarație în care a acuzat partidele de opoziție că ar fi incitat la demonstrații violente, subliniind că guvernul va lua măsuri în vederea menținerii ordinii. Din Dacca se anunță că în Adunarea Națională au avut loc luni incidente între deputății de pe băncile guvernamentale și cele ale opoziției.0 întîlnire a conducătoarelor organizațiilor de le- JîJQÎ din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria

Turneul lui Scranton
în Orientul Apropiat© ÎNCHEIEREA ÎNTREVEDERILOR !N ȚĂRILE ARABE © SOSIREA REPREZENTANTULUI KMEBICW LI 1EBUSMUM

mai multe obiecte sferice, iradiind o 
culoare de un roșu aprins, depla- 
sîndu-se cu viteză, la mare înălțime.

și U.R.S.S. a avut loc la Moscova. Cu acest prilej, a fost făcut un schimb de informații în legătură cu sarcinile principale care stau în fața acestor organizații-Comisia americană pentru energie atomică a procedat la o explozie nucleară subterană - se anun* *ă diD S.U.A. Explozia a avut o putere de 35 000 tone nitrotoluen.

Atmosfera politică, și așa înrăutățită în ultimul timp de virulentele a- tacuri ale liderilor conservatori împotriva politicii economice laburiste, a înregistrat un nivel de tensiune puțin obișnuit. Trei miniștri laburiști, Roy Jenkins, Judith Hart și Richard Crossman au dat o replică categorică, decla- rînd că speculațiile scornite sînt absurde. Un purtător de cuvînt din anturajul premierului Harold Wilson a spus că „zvonurile sînt atît de iresponsabile și de lipsite de temei încît nu merită să fie discutate". Și totuși, care a fost rostul lansării lor și din ce sursă anume provin ele ?Se pare — spun observatorii politici — că nu intîmplător salva antila- buristă pornită din City coincide cu intensificarea ofensivei conservatorilor pe toate fronturile. Tot sîmbătă, reluînd una din temele sale favorite, lide

Ministrul cehoslovac al comerțului exterior în Japonia. Pr>mul ministru japonez, Eisaku Sato, l-a primit luni la Tokio pe ministrul comerțului exterior al R. S. Cehoslovace, Vaclav Vales, care face o vizită în Japonia. El a avut întrevederi cu ministrul de externe, Kiichi Aichi, și cu alți reprezentanți ai, guvernului japonez. Agenția C.T.K. relatează că în cursul întrevederilor au avut loc schimburi de păreri cu privire la posibilitățile de intensificare a relațiilor comerciale și colaborării tehnico-științifice dintre cele două țări.

ISTANBUL 9 (Agerpres). — Luni dimineața, două nave militare aparținînd flotei a Vl-a a- mericane, care acționează în Me- diterană, au intrat în Marea Neagră, trecînd prin Bosfor și Dâr- danele. Confirmînd știrea privitoare la intrarea în Marea Nea-
gră a celor două distrugătoare ale flotei militare americane, un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A. a afirmat că aceste nave vor efectua „o vizită obișnuită în apele internaționale", iar după cîteva zile se vor reîntoarce în Marea Mediteranăi

Un act care
contravine destinderii

internaționale

Panta salvarea Veneției. Institutul de Credit din acest oraș a hotărît să acorde municipalității respective un credit de 12 miliarde lire italiene pentru finanțarea proiectelor de construcții menite să împiedice scufundarea Veneției sub mare. Potrivit experților, dacă autoritățile nu vor întreprinde în scurt timp o acțiune de mare amploare, Veneția va dispărea în curs de 150—300 ani.

Școlile din Alexandria și Mcnsurah (R-A'u-) ?i-a« reluat, începînd de luni, cursurile întrerupte în urma incidentelor de la sfîrșitul lunii noiembrie, anunță oficiosul egiptean „Al Ahram".
Mîine la Washington

AMMAN 9 (Agerpres). — Turneul reprezentantului personal al președintelui ales al Statelor Unite în capitalele unor țări arabe s-a încheiat duminică cu vizita lui W. Scranton în Iordania. La Amman, acesta a avut întrevederi cu regele Hussein, primul ministru al guvernului iordo- nian, Bahjat Talhouni, și cu ministrul de externe, Abdel Moneim Rifai. La încheierea acestei prime etape a contactelor sale, reprezentantul lui Richard Nixon a declarat corespondenților de presă că turneul său i-a o- ferit ocazia să se întîlnească cu liderii unor țări arabe, sugestiile și

punctele de vedere ale acestora ur- mînd să fie aduse la cunoștința președintelui ales al S.U.A. Referin- du-se în special la întîlnirea cu oficialitățile egiptene, W. Scranton a a- firmat că președintele Nasser și ministrul afacerilor externe al R.A.U. i-au făcut cunoscută dorința lor de a se ajunge la o reglementare rezonabilă și justă a crizei din Orientul Mijlociu. Am constatat la conducători și personalități ale țărilor arabe speranța într-o schimbare a politicii noii administrații americane față de a- ceastă regiune a lumii — a spus el. Ieri, Scranton a sosit la Ierusalim.

Proiesoruî francez Rene CaSSm, președintele Curții europene pentru drepturile omului și laureat al Premiului' Nobel pentru pace pe 1968, s-a pronunțat pentru constituirea unei Curți criminale internaționale, în fața căreia ar urma să fie judecate cazurile de agresiune, comerț cu sclavi, falsuri și alte crime internaționale. Rene Cassin se află la Oslo cu prilejul festivității de decernare a premiilor Nobel, care va avea loc astăzi.Obiacte zburătoare ne- idenfîîîcato au f°st observate în 
ultimele zile în spațiul aerian al Tu
nisiei și Marocului. Martori oculari 
afirmă că un obiect de formă rectan
gulară, emițînd o culoare galbenă, a 
evoluat în ultimul timp zilnic, între 
orele 19 și 20, deasupra orașului 
Sfax; același fenomen s-a petrecut 
în seara zilei de duminică. Călătorii 
aflați pe drumurile din sud-estul Ma
rocului au semnalat, la rîndul lor.

Nixon va face
cunoscută

V

NEW YORK 9 (Agerpres). — Președintele ales al Statelor Unite, Richard Nixon, a hotărît să a- nunțe personal miercuri, la Washington, lista celor 12 membri ai viitorului său cabinet. Purtătorul său de cuvînt, Ronald Ziegler, a precizat că ceremonia de prezentare a miniștrilor va fi făcută la hotelul Shoreham din Washington, miercuri la ora 22,00 ora locală (joi ora 5,00 ora Bucureștiu- lui). Este probabil, a adăugat purtătorul de cuvînt, că în afara membrilor noului cabinet, președintele va anunța și numirea altor oficialități.

în rîndul opiniei publice din țara noastră a trezit vie dezaprobare știrea de mai sus privitoare la intrarea în Marea Neagră a două nave militare americane: este vorba de distrugătoarele „Turner" și „Dyess", care au trecut Bosforul luni dimineața, ur- mînd să rămînă în apele internaționale ale Mării Negre timp de cîteva zile. Un asemenea act se înscrie pe linia creării de noi elemente de tensiune și încordare în viața internațională, vine în flagrantă contradicție cu interesele destinderii, cu aspirațiile de pace și securitate ale popoarelor. în mod evident, orice acte de forță, orice demonstrații militare sau încercări de intimidare nu pot decît să agraveze încordarea internațională, să stimuleze cursa înarmărilor, să dăuneze cooperării internaționale, repercutîndu-se negativ asupra intereselor tuturor popoarelor, afectînd grav pacea și securitatea internațională. Viața demonstrează că în lumea internațională contemporană amenințarea cu forța nu mai poate constitui un „argument" politic sau un mod de soluționare a problemelor grave care stau în fața omenirii și de care depinde securitatea popoarelor. întregul mers al evenimentelor confirmă că azi problemele spinoase nu-și pot găsi rezolvarea decît pe căi politice, pe calea discuțiilor și tratativelor, cu respectarea deplină a drepturilor și intereselor tuturor popoarelor, ale cauzei păcii.După cum este binecunoscut, România socialistă, pornind de la interesele vitale ale poporului român și ale păcii generale, se manifestă consecvent ca factor activ în lupta pentru destindere și cooperare internațională. împreună cu țările socialiste, cu toate statele iubitoare de pace, cu forțele progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, țara noastră depune e- forturi pentru normalizarea relațiilor internaționale, pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele, indiferent de orînduire socială, pentru realizarea de măsuri concrete în vederea consolidării păcii și securității în Europa și în lumea 'întreagă. în acest cadru.

statul nostru manifestă o constări' tă și profundă preocupare pentru îmbunătățirea climatului internațional în zona geografică în caro este situată România — zona Balcanilor și a Mării Negre — con- siderînd că statornicirea și consolidarea păcii în această regiuni reprezintă un factor important de,, stabilitate și securitate în întreaga'' Europă și în lume.Iată de ce opinia publică din România — țară situată pe țărmul Mării Negre — dezaprobă intrarea celor două nave americane în Marea Neagră, ca o acțiune care, în condițiile internaționale actuale, nu poate avea alt efect decît sporirea încordării și, prin aceasta, contravine intereselor păcii și securității în această regiune și în lume.în întreaga lume, opinia publică înaintată, forțele progresiste dezavuează orice încercări ale cercurilor imperialiste agresive de a bara drumul spre destindere, de a împinge evoluția evenimentelor înapoi, la perioada nefastă a războiului rece. în acest sens, prezența navelor militare americane în Marea Neagră este întîmpinată cu dezaprobare în țările socialiste, în alte țări, în special în țările riverane. Presa din U.R.S.S., Bulgaria, Turcia a exprimat îngrijorare în legătură cu acest eveniment.De pe urma agravării situației internaționale nu are de cîștigat nici o țară, nici un popor, iar promotorii unei asemenea politici nu pot intîmpina decît opoziție, în actuala situație internațională, în care s-au acumulat nu puține elemente de tensiune și incertitudine, interesele majore ale omenirii reclamă din partea tuturor statelor o înaltă responsabilitate în politica externă, cer să nu se întreprindă nimic de natură să producă accentuarea încordării internaționale, ci, dimpotrivă, să se facă tot ce este posibil pentru a se obține îmbunătățirea treptată, pas cu pas, a climatului internațional, să se realizeze noi succese în direcția destinderii și consolidării păcii.
Ion FÎNTÎNARUDUPĂ ÎNTÎLNIREADE LA BASELBASEL 9 (Agerpres). — Guvernatorii băncilor centrale ale principalelor puteri financiare occidentale au încheiat dezbaterile în cadrul reuniunii pe care au ținut-o timp de 2 zile la Basel. Nu a fost publicat nici un comunicat oficial cu privire la rezultatele reuniunii.Surse informate, citate de agenția Reuter, au precizat că principala temă a dezbaterilor de la Basel a constituit-o un plan de măsuri destinate să oprească speculațiile de pe piața devizelor. Discuțiile asupra planului de măsuri împotriva speculațiilor, adaugă sursele, au fost doar preliminare și vor trebui continuate în viitor. Guvernatorii au discutat, de asemenea, situația monetară în lumina măsurilor adoptate de Franța, Marea Britanie și R. F. a Germaniei pentru stabilizarea poziției monedelor lor. Aceleași surse au arătat că actuala slăbiciune a lirei sterline a fost examinată în acest cadru, fără însă ca problema unui nou credit masiv menit, să susțină lira să fie ridicată. Guvernatorii au pus la punct detaliile finale ale creditului de 2 miliarde dolari oferit Franței la reuniunea financiară de la Bonn de luna trecută. Se precizează că Franța nu a folosit încă nici o parte din acest credit. Reuniunea „grupului celor zece" a fost urmată de o ședința separată a guvernatorilor băncilor centrale din țările membre ale Pieței comune.

★BRUXELLES 9 (Agerpres). — La Bruxelles a început luni o sesiune de două zile a Consiliului ministerial al Pieței comune. Unul dintre subiectele principale înscrise pe agenda sesiunii îl constituie examinarea politicii comerciale a „celor șase" față de terțe țări.

Confruntări de opinii in problema 
securității șl cooperării eunpene

Zvonurile din City 
și implicațiile lor politice

Sîmbătă și duminică, la Viona s-au desfășurat lucrările reuniunii pregătitoare a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Prezidată de Maurice Lambilliotte, directorul revistei belgiene „Syntheses', reuniunea a grupat reprezentanți ai u- nor organizații internaționale, miniștri, parlamentari, oameni de știință și cultură, juriști, economiști de diferite opinii și orientări politice din 19 țări europene. Din țara noastră, după cum s-a anunțat, au participat dr. docent Alexandru Bolintineanu de la Institutul de cercetări juridice al Academiei, și Ion Mărgineanu, redactor-șef al ziarului „România liberă".Dezbaterile au prilejuit o confruntare utilă de păreri, desprinzîndu-se ca un fapt pozitiv dorința de colaborare și cooperare pe plan european în cele mai diverse domenii. Reuniunea a hotărît să convoace Conferința interna- ' țională a reprezentanților 

opiniei publice pentru securitate și cooperare în Europa la sfîrșitul lunii octombrie 1969, la Viena, convenind ca în prealabil să aibă loc o nouă întîlni- re pregătitoare în luna martie.Participanții au stabilit un proiect de ordine de zi pentru viitoarea conferință în care, menționîndu-se că „viitorul pașnic în Europa se situează în contextul principiilor universale de independență, suveranitate și cooperare pașnică între toate statele europene", se propun a fi discutate următoarele : 1. Crearea unui sistem stabil de securitate colectivă în Europa, pornin- du-se de la realitățile teritoriale actuale din Europa, sistem care să facă Inutilă existența celor două blocuri militare ; 2. Mijloacele de a realiza în toate domeniile posibile colaborarea cea mai strînsă între statele europene, în perspectiva păcii și dezarmării.

CORESPONDENTE DIN:

VIENA

Lucrările întîlnirii s-au desfășurat într-o atmosferă de colaborare, evidențiind eforturile de a se stabili puncte de plecare pentru un dialog cît mai cuprinzător. în numeroase intervenții s-a reliefat necesitatea de a acționa în vederea destinderii europene, de a folosi toate mijloacele de cooperare spre a se împiedica revenirea la practicile „războiului rece". Reuniunea a prilejuit un schimb de o- pinii larg asupra principalelor probleme ale securității europene. Participanții au insistat asupra recunoașterii realităților postbelice din Europa. S-a desprins din discuții, ca un imperativ al securității europene, obligația tuturor statelor de a respecta în relațiile dintre ele principiile Cartei O.N.U. S-au înfruntat și o- pinii divergente în formularea punctelor și a priorității problemelor de pe ordinea de zi a viitoarei 

conferințe, dar pe calea discuțiilor sincere s-a a- juns la concluzii menite să asigure participarea la lucrările acesteia a tuturor forțelor și curentelor de opinie favorabile securității europene.în intervențiile delega- ților români, evidențiin- du-se interesul manifestat de România față de securitatea europeană, a fost subliniat faptul că un factor esențial pentru asigurarea unui climat de înțelegere și cooperare îl constituie aplicarea neabătută a normelor și principiilor legalității internaționale. Pozițiile exprimate de delegații români au găsit e- cou și sprijin în rîndurile participanților, reflectîn- du-se, de altfel, In formularea proiectului ordinii de zi a viitoarei conferințe a reprezentanților opiniei publice pentru securitatea și cooperarea în Europa.
Petre STĂNCESCU

La sfîrșitul săptămînii trecute, potrivit unei tradiții a așa-numitului „week-end politic", figuri proeminente din cele trei partide reprezentate în Camera Comunelor s-au răspîndit prin orașe provinciale unde au rostit diverse discursuri. Cuvîntă- rile au reflectat o preocupare comună și anume reacția generală față de unele zvonuri lansate vinerea trecută în cercurile financiare din City. Din culisele marelui business s-a ivit „știrea*  că Roy lenkins, ministrul finanțelor, demisionează, că premierul Harold Wilson se va duce la palat pentru a-și prezenta și el demisia si că în numai cîteva zile ar urma o nouă devalorizare a lirei sterline. Circuitul telefonic a răspîndit zvonul cu viteza fulgerului, atît pe plan local cît și la bursele occidentale, avînd ca efect o instantanee scădere a cursului lirei sterline cu cîteva puncte.

LONDRA 

rul conservator Edward Heath a aiirmat că nemulțumirea cercurilor financiare mondiale față de Marea Britanie nu ar putea înceta decît dacă pleacă laburiștii de la 'putere. „Există numai o singură cale — a spus el — pentru a restabili încrederea în noi înșine și încrederea lumii în Marea Britanie: un nou guvern, și anume un guvern conservator". S-a creat, de altfel, impresia că momentul tactic ar fi fost ales anume după un calcul al împrejurărilor actuale : pe de o parte, dificultățile e- conomice nerezolvate încă, în special croniciza- rea deficitului în balanța de plăți, ca și instabilitatea lirei sterline care a căpătat o sensibilitate ba- rometrică în operațiile de bursă, iar pe de altă parte scăderea popularității laburiștilor, mai ales ca urmare a repetatelor măsuri de accentuare a regimului de austeritate. Ți- 

nînd seama de ultimul sondaj în opinia publică, efectuat zilele trecute de un ziar de seară, care îi plasează pe conservatori în frunte la o diferență de 27 la sută față de laburiști, statul major conservator a avut probabil în vedere că prilejul oferit în prezent este deosebit de prielnic pentru un atac politic de amploare.Deocamdată, agitația din City s-a mai potolit. In cursul zilei de luni s-a anunțat că lira sterlină a înregistrat o ușoară redresare, deși minoră în comparație cu scăderea din ultimele zile, în timp ce atmosfera la bursele internaționale continuă să reflecte tensifine și nervozitatePe plan politic — apreciază observatorii — confruntarea dintre laburiști și conservatori se află abia în faza incipientă.
Liviu RODESCU I
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