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Principiile de bază, adoptate de Plenara C. C. al P. C. R

A

octombrie 1967, cu privire la

îmbunătățirea organizării
administrativ-teritoriale a României
și sistematizarea localităților rurale

tn anii construcției socialiste, datorită politicii Partidului Co
munist Român de dezvoltare intensă și multilaterală a econo
miei naționale — în primul rând, ca urmare a industrializării 
țării, a cooperativizării și modernizării agriculturii — în viața 
orașelor și saitelor noastre au avut loc adinei transformări eco
nomice, social-politioe și culturale. în perioada actualului 
cincinal, ca urmare a efortorillor ce se fac pentru creșterea po
tențialului economic al țării și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale populației, se accentuează complexitatea și 'ritmul 
acestor transformări, se diversifică legăturile dintre diferitele 
aativități, unități economice și localități din aceeași 
torială.

Sporirea eficienței întregii activități economice, 
rea la un nivel superior a resurselor naturale și de
țării, necesitatea repartizării judicioase a forțelor de produc-

zonă teri-

valorifica- 
muncă ale

ție, îndeplinirea sarcinilor desăvîrșirii construcției socialiste — 
toate acestea impun îmbunătățirea actualei organizări adminis
trativ-teritoriale a României. Totodată, necesitatea dezvoltării 
armonioase a tuturor localităților, a apropierii treptate a con
dițiilor de viață de la sate cu cele din mediul urban cere luarea 
de măsuri pentru sistematizarea localităților rurale.

întemeiate pe analiza intercondiționării factorilor naturali, 
economici, demografici, sociali și tehnici, aceste două mari ac
țiuni reprezintă elemente componente ale. politicii generale a 
Partidului Comunist Român de ridicare continuă a întregii 
noastre societăți pe trepte mereu mai înalte ale progresului 
și civilizației. Ele se încadrează în obiectivele trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., sînt legate organic de măsurile pre
conizate pentru perfecționarea conducerii și planificării econo
miei naționale.

I. ÎMBUNĂTĂȚIREA organizării administrativ
TERITORIALE A ROMÂNIEI

Complexitatea tot mai mare a vieții economice, sociale și cul
turale, volumul și diversitatea crescîndă a problemelor construc
ției socialiste, fac necesară perfecționarea organizării adminis
trative a țării noastre.

Actuala împărțire administrativă pe regiuni, raioane, orașe și 
comune, stabilită cu mai mulți ani în urmă, nu mai corespunde 
etapei de dezvoltare economică-socială în care se află în pre
zent țara noastră. între organele centrale și unitățile de bază 
administrativ-teritoriale — comuna și orașul — unde se tra
duc în viață directivele partidului și statului, se interpun verigi 
intermediare, care creează paralelisme, suprapuneri și îngreu
nează conducerea întregii activități politice, economice și social- 
culturaie a țării. Totodată, aceasta a dus la creșterea nejustifi
cată a aparatului administrativ și cheltuirea exagerată de fon
duri pentru întreținerea lui.

în anii construcției socialiste o mare parte a orașelor noastre 
s-au dezvoltat ca centre industriale, comerciale și culturale, avînd 
o populație tot mai numeroasă, dispunînd de un număr în
semnat de cadre cu pregătire superioară. în jurul acestor orașe 
gravitează întreaga activitate din zona respectivă. Multe dintre 
ele au fost în mod tradițional importante centre administrative, 
ca de exemplu : Brăila, Arad, Sibiu, Turnu-Severin, Tîrgoviște, 
Slatina, Buzău, Reșița, Satu Mare, Petroșani, Piatra Neamț, 
Roman, Mediaș, Sighișoara, Făgăraș și altele, unele dintre ele 
fiind capitale de județe. Menținerea acestor centre în sub
ordonarea organelor regionale, care își au reședința în alte 
orașe, face ca ele să se dezvolte într-un ritm mai lent decît 
localitățile reședință de regiune, cărora li s-au alocat cu priori
tate fonduri materiale și bănești.

Pe de altă parte, un număr de 32 de centre raionale — peste 
o cincime din total — care au reședința în comune rurale, 
exercită o influență redusă asupra dezvoltării economice și 
social-culturaie a celorlalte localități din cadrul raionului.

Influența pozitivă pe care a exercitat-o industrializarea asupra 
dezvoltării în ansamblu a economiei naționale ar fi putut fi și 
mai puternică, dacă se evitau unele neajunsuri în amplasarea 
obiectivelor industriale. Lipsa, timp îndelungat, a unor criterii 
științifice de repartizare a obiectivelor industriale pe teritoriul 
țării, îndeosebi între raioanele din cadrul unor regiuni, a avut 
consecințe negative asupra vieții economice și sociale din cu
prinsul acestora.

Modul în care au fost amplasate noile obiective industriale 
în actualul cincinal permite crearea unei baze industriale în 
70 dintre actualele raioane care sînt lipsite de industrie sau 
dispun de o industrie slab dezvoltată, ceea ce va avea urmări 
favorabile pentru întreaga zonă respectivă.

Rolul comunelor și al unor orașe a fost diminuat ca urmare 
a preluării de către organele raionale a unor atribuții, pe care 
nu le-au putut îndeplini în bune condiții.

Dezvoltarea vieții rurale este îngreunată în prezent de faptul 
că multe din cele 4 259 de comune existente sînt unități admi
nistrative mici (în medie, pe țară, sub 3 000 de locuitori fiecare). 
Actualele comune nu dispun de puterea economică necesară 
realizării unor lucrări social-culturaie și edilitar-gospodărești de 
mai mare amploare, iar forța de atracție a centrelor de comună 
față de satele înconjurătoare este redusă. în afară de aceasta, 
înseși obiectivele cu asemenea destinație construite din fondu
rile statului se dispersează într-un număr prea mare de centre 
comunale, ceea ce reduce eficiența acestor investiții, împiedică 
asigurarea dotărilor edilitare și gospodărești necesare tuturor 
comunelor existente.

Populația rurală este dispersată în 14 203 sate (exclusiv loca- 
iJțățile rurale subordonate administrativ orașelor). Din totalul

așezărilor rurale, 72,7% au mai puțin de 1000 de locuitori, iar 
aproape 44% au sub 500 locuitori. Există 989 sate cu mai puțin 
de 100 locuitori.

Toate acestea dovedesc că structura administrativă a țării 
trebuie să fie îmbunătățită potrivit cerințelor actualei etape de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

județului va fi în toate cazurile orașul principal din cuprinsul 
acestuia.

b) Orașul trebuie să fie un centru cu o populație numeroasă, 
avînd funcții politice-administrative, un însemnat potențial in
dustrial, comercial și social-cultural, precum și multiple legături 
cu zona înconjurătoare, asupra căreia exercită o influență eco
nomică și organizatorică.

Unele orașe cu o importanță economică și social-culturală de
osebită vor fi organizate ca municipii.

Organizarea administrativ-teritorială a orașului București, 
Capitala țării, se va îmbunătăți ținîndu-se seama de condițiile 
specifice ale acestui mare centru politic, economic, cultural, so
cial și urbanistic.

c) Comuna — unitate de bază a organizării administrativ-teri
toriale — ya cuprinde totalitatea populației rurale de pe un te
ritoriu delimitat, unită prin comunitate de interese economice, 
social-culturaie și tradiții. Comuna va fi alcătuită din unul sau 
mai multe sate apropiate, avînd o populație. în medie pe țară, 
de 4 500—5 000 de locuitori, care poate varia — pe zone — în 
funcție de condițiile geografice, factorii demografici, economici 
și sociali, fondul construit și tradițiile existente. De o deosebită 
importanță este studierea căilor de comunicație între centrul de 
comună și satele respective, mai ales în legătură cu caracterul 
împrăștiat, dispersat uneori pe distanțe mari, al unor localități 
rurale. Aceasta implică o diferențiere atentă a mărimii viitoare
lor comune (comune de șes, comune de deal, comune de munte).

Comunele din jurul marilor orașe industriale pot fi subordo
nate acestora, în funcție de dezvoltarea lor economică și edi
litară.

Prin îmbunătățirile propuse cu privire la organizarea comu
nelor, acestea vor putea mobiliza în mai bune condiții populația 
sătească la soluționarea pe plan local a treburilor de stat și ob
ștești, la întărirea eeonomică-organizatorică a cooperativelor

Ziarul „Scînteia“ a publicat 
în numărul din 8 octombrie un 
document de o excepțională 
însemnătate teoretică și prac
tică pentru întregul nostru sis
tem economic — proiectul de 
Directive al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării 
economiei naționale, corespun
zător condițiilor noii etape de 
dezvoltare socialistă a Româ
niei.

Măsurile preconizate, izvo- 
rîte din realitatea vie a între
gii noastre activități economice 
sînt expresia concepției parti
dului nostru după care formele 
și metodele de conducere eco
nomică și planificare nu con
stituie un scop în sine, nu sînt 
date odată pentru totdeauna, 
ci fiind determinate de stadiul 
dezvoltării forțelor de produc
ție și relațiilor de producție, 
de gradul de complexitate al 
economiei, de condițiile con
crete ale producției sociale, de 
particularitățile fiecărei țări, 
aceste forme se adaptează la 
noile condiții, sînt în perma
nență perfectibile. Ca și cele
lalte acțiuni inițiate de partid, 
proiectul de Directive cu pri
vire la perfecționarea condu
cerii și planificării economiei 
naționale reține atenția prin 
caracterul creator al soluțiilor 
date, prin rigurozitatea științi
fică cu care au fost aprofun
date fenomenele și aspectele 
noi intervenite în viața econo
mică a societății, prin modul 
în care sînt raportate realită
țile noastre la cerințele legilor 
economice obiective, la necesi
tățile generale ale construcției 
socialiste. Ele se fundamen
tează pe experiența proprie a- 
cumulată de-a lungul a două 
decenii de economie planifi
cată și au menirea să asigure 
valorificarea deplină a supe
riorității economiei socialiste, 
a avantajelor planificării so-

cialiste, să stimuleze și să fruc
tifice mai larg experiența, pri
ceperea și inițiativa creatoare 
a celor ce muncesc în vederea 
realizării unei înalte eficiente 
în producția materială — fac
torul esențial pentru sporirea 
avuției naționale și ridicarea 
bunăstării populației.

în anii construcției socialis
mului țara noastră a obținut 
succese de importanță istorică 
în toate domeniile vieții eco
nomice, culturale și spirituale. 
Ramurile economiei naționale 
s-au dezvoltat armonios și e- 
chilibrat. Alocarea unor în
semnate resurse materiale, fi
nanciare și de muncă pentru 
dezvoltarea industriei a asigu
rat acestei ramuri unul din 
cele mai înalte.ritmuri de creș
tere pe plan internațional. 
Dispunem azi de o industrie 
modernă, larg diversificată, ca
pabilă să asigure valorificarea 
tot mai înaltă a resurselor na
turale ale țării. Prin cooperati
vizarea agriculturii și concen
trarea eforturilor spre dezvol
tarea ei intensivă și multilate
rală, s-au asigurat condiții 
pentru creșterea continuă a 
producției vegetale și animale, 
pentru sporirea aportului a- 
cestei ramuri la progresul e- 
conomic al țării. Dezvoltarea 
complexă a întregii economii 
naționale, necesitatea asigură
rii unui nou avînt al forțelor 
de producție, a creșterii renta
bilității tuturor unităților pro
ductive au făcut necesară 
punerea de acord a metodelor 
și formelor de conducere și 
planificare cu noile cerințe ale 
vieții noastre economice. Per
fecționarea formelor și meto
delor de conducere și planifi
care au în vedere apropierea 
conducerii de producție, asigu- 
rîndu-se în acest fel cadrul ne-

Scînteia tineretului
(Continuare în pag. a lll-a)

REPARTIZAREA
ABSOLVENȚILOR

N-ARE NIMIC
NEGLIJENTELE

k. Formele de organizare

administrativă a țării
Perfecționarea organizării adminlstrative-teritoriale se va baza 

pe următoarele principii :
1. Apropierea conducerii centrale de unitățile administrativ- 

teritoriale de bază. în acest scop, se va trece la organizarea ad
ministrativă a țării pe județe, ca organe teritorlal-administrative 
pc care să se sprijine direct în înfăptuirea politicii lor Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri.

2. Crearea de unități administrative oare să permită rezolva
rea operativă și competentă a problemelor, să contribuie la dez
voltarea armonioasă din punct de vedere economic, social-cultu
ral și edilitar-gospodăresc a localităților, să dispună de posibili
tăți de comunicație cît mai directe între acestea și centrele ad
ministrative.

Unitățile de bază ale organizării administrativ-teritoriale a 
României sint orașul și comuna, cărora le revin sarcini sporite 
politice, economice, social-culturaie și edilitar-gospodărești.

3. întărirea comunelor ca unități administrative puternice, ca
pabile să valorifice mai bine posibilitățile localităților din me
diul rural pentru dezvoltarea diferitelor activități industriale, 
agricole, comerciale, meșteșugărești, social-culturaie, să înles
nească ridicarea nivelului de civilizație și apropierea condițiilor 
de viață ale populației de la sate de cele de la orașe.

4. Eliminarea verigilor intermediare inutile, a paralelismelor 
în atribuții și competențe, în scopul participării tot mai largi a 
maselor la activitatea de stat și obștească.

Creșterea complexității activității economice, sociale, cultura
le, actualul stadiu de dezvoltare a țării noastre nu mai justifică 
existența regiunilor. îmbunătățirea organizării administrative 
prin împărțirea pe județe care să aibă legături directe cu co
muna face inutilă menținerea în viitor a raionului ca unitate 
administrativă intermediară între județe, pe de o parte, comune 
și orașe, pe de altă parte. Viața a confirmat pe deplin că o bună 
parte a problemelor aflate în competența raioanelor, azi pot fi

• rezolvate mai bine la nivelul comunelor și orașelor.
în îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării 

trebuie să se țină seama atît de experiența pozitivă, cît și de 
neajunsurile constatate pînă în prezent în activitatea sfaturilor 
populare și a comitetelor lor executive, de tradițiile existente în 
țâra noastră, precum și de tendințele actuale pe plan mondial.

Pe baza acestor principii, în organizarea unităților adminis
trativ-teritoriale se va porni de la condițiile economice, social- 
politice, geografice, avîndu-se în vedere următoarele criterii:

a) Județul alcătuiește o unitate administrativă-teritorială, 
complexă din punct de vedere economic și social-cultural, care 
are legături nemijlocite cu organele centrale de partid și de stat. 
Dimensiunile județelor urmează să fie stabilite astfel, îneît să 
se asigure rezolvarea operativă a sarcinilor ce le revin, printr-o 
conlucrare directă cu orașele și comunele ce intră în componen
ța lor. în condițiile constituirii unor comune mai mari, un județ 
ar putea să cuprindă circa 40—50 comune, ceea ce ar permite 
înființarea a 40—45 de județe pe întreg teritoriul țării. Fiecare 
județ va trebui să cuprindă cîteva centre industriale care să 
contribuie la dezvoltarea economică, culturală, a întregii vieți 
sociale a comunelor și orașelor de pe teritoriul său. Reședința

(Continuare în pag. a Il-a)

Inginera Silvia Cafițescu este numai de un an în mijlocul textilis telor din Botoșani. Tinerele mun
citoare îi apreciază tragerea de inimă cu care le îndrumă activitatea
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Dac-ai ști Constanța 
toamna...

Nici reclamele tu
ristice oferind redu
ceri substanțiale, nici 
nostalgia unei idilice 
despărțiri ca-ntr-un 
șlagăr uitat sub acul 
gramofonului, ci nu
mai omenescul dor de 
casă — atît de ome
nescul dor de casă — 
pe care tocmai de a- 
ceea poate îl interzi
cem șl confesiunilor 
— ne-a mutat sfîrșitul

săptămînii la Constan
ța, orașul cu nume de 
romanță șt capricii es
tivale de shake.

/Constanța, sub 
t toamna ploioasă,Jl •

răsită
ultimele aplauze, 
decorul pustiit, 
vopselele spălate 
excese pluviale, 
culisele excelent dota-

e ca o scenă na
de actori după 

Cu 
cu 
de 
Cu

te : industrie alimen
tară, fastuoase restau
rante și hotele la Ma
maia și Mangalia, E- 
forie sud și replica sa 
nordică, peste care 
trece însă acum aripa 
cenușie a toamnei. Dar 
centrul, scena unde ac
torii au iubit și s-au 
despărțit, au trăit sau 
au mimat 
omenești e 
torii s-au 
banchetul

sentimente 
pustie. Ac- 
retras la 
de după

premieră, de după ul
tima premieră a sta
giunii, mașiniștii au 
intrat în scena unde 
Julieta și Romeo și-au 
jurat eternă statorni
cie, electricianul a re
dus orga de lumini a 
reflectorului, magicul 
astru din vară a lito
ralului, pînă acolo un
de ziua este un miraj 
crepuscular al nopții 
de iarnă tomitane. Și 
dac-ai ști Constanța 
toamna cu plopii în
covoiat! în bezelele 
despărțirii la Mamaia, 
cu faleza Cazinoului, 
măturată de valurile 
furioase la Constanța,
V. ABACHELIAN

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Promoția profesorilor care 
au absolvit în acest an facul
tățile s-a bucurat din plin, 
de-a lungul anilor de studii 
universitare, de condiții de 
învățătură create în țara 
noastră tineretului studios. Au 
simțit cu toții atenția și grija 
permanentă cu care partidul 
și întregul popor îi înconjoa
ră pe studenți, au beneficiat 
de eforturile pline de dăruire 
ale unor dascăli eminenți, spe
cialiști cu experiență care 
s-au străduit să le transmită 
cît mai bogate și înalte cu
noștințe, cît mai mult din te
zaurul științei și culturii na
ționale și universale. Dornici 
să-și afirme cît mai curînd și 
mai deplin cunoștințele pro
fesionale dobîndite în facul
tate, la locul de muncă unde 
au fost repartizați, energia și 
elanul tineresc, unii dintre a- 
ceștia n-au putut-o face în- 
cepînd cu 1 septembrie ci 
mult mai tîrziu. Și nu și-au 
putut începe munca în școlile 
unde fuseseră repartizați pe 
baza rezultatelor la învățătu
ră, conform alegerii făcute de 
fiecare cu prilejul primirii re
partiției.

La 30 septembrie, Tamara 
Simelnicu, diplomat universi
tar, absolventă cu media 8,31 
a Facultății de limbă și lite
ratură română din București, 
se afla la ultima dintr-un nu
meros șir de audiențe la Mi
nisterul Învățămîntuiui și nu 
în mijlocul elevilor Școlii ge
nerale din satul Zănoaga, re
giunea Argeș, acolo unde do
rise din toată inima și merita 
să profeseze. Aștepta de trei 
luni să fie rezolvate proble
mele iscate, din motive inde
pendente de ea, în legătură cu 
ocuparea catedrei pe care și-o 
alesese în fața comisiei de re
partizare. Aflînd că și colega 
sa Otilia Busuioc, absolventă 
cu media 8,41 avea repartizată 
aceeași catedră, a solicitat, 
printr-un memoriu înaintat 
Ministerului învățămîntuiui la 
4 iulie, rezolvarea situației. 
Dințr-o eroare, pe listele co
misiei de repartiție, postul 
respectiv fusese trecut ca va
cant de două ori, ca și cum 
în școală erau libere două 
catedre de română și nu una.

Evident, această catedră se

I. TBONAC

(Continuare in pag. a IV-z)I



Principiile de bază adoptate de Plenara C. C. al P. C. R. din 5-6 
octombrie 1967, cu privire la

îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale 

a României și sistematizarea localităților rurale
(Urmare din pag. I)

agricole și a celorlalte unități de producție, la înfrumusețarea și 
gospodărirea localităților rurale în scopul ridicării nivelului lor 
edilitar-gospodăresc.

Perfecționarea organizării administrativ-teritoriale în forma 
propusă va asigura dezvoltarea neîntreruptă a construcției socia
liste în țara noastră, ținîndu-se seama de creșterea rolului statu
lui și sporirea atribuțiilor sale în organizarea, planificarea și 
conducerea economiei naționale, corespunzător intereselor pro
pășirii României și ridicării bunăstării întregului popor. Totoda
tă, se vor crea condiții pentru repartizarea mai rațională a for
țelor de producție, a obiectivelor industriale, pe teritoriul țării, 
dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, pentru mat 
buna desfășurare a tuturor activităților sociale. înfăptuirea 
acestei importante acțiuni va asigura o legătură mai directă în
tre organele centrale și cele locale, va mări eficiența și operati
vitatea organelor de conducere ale județelor orașelor și comu
nelor în realizarea sarcinilor actuale și de perspectivă în toate 
domeniile.

B. Organele de conducere 
ale unităților 

administrativ-teritoriale
Unitățile administrativ-teritoriale vor fi conduse de următoa

rele organe locale alese ale puterii de stat :
a) Consiliul județean care va asigura aplicarea legilor, de

cretelor, hotăririlor Consiliului de Miniștri și ale celorlalte or
gane superioare ; va stabili măsuri pentru dezvoltarea econo
mică. social-cult.urală și edilitar-gospodărească a unității admi
nistrativ-teritoriale respective ; va aproba și va urmări reali
zarea bugetului și a planului economic local ; va îndruma, va 
conduce și va controla întreprinderile, organizațiile economice 
și instituțiile subordonate, precum și secțiunile sale de spe
cialitate.

Pentru rezolvarea problemelor curente ale activității econo
mice și sociale a județului. Consiliul județean va avea un organ 
executiv, condus de un președinte.

II. SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR RURALE
în procesul construirii noii societăți au loc schimbări adînci 

în viața economică a satului, în structura lui demografică, în 
relațiile dintre oameni, în conștiința țărănimii, în atitudinea 
față de interesele generale ale statului și în orizontul ei politic, 
cultural și științific.

A. Satul românesc pe calea

unor profunde transformări

economice și sociale
într-un ritm deosebit de accentuat au loc schimbări de ordin 

demografic în satul românesc. în mediul rural trăiesc 11,8 mi
lioane locuitori, ceea ce reprezintă 61,8 la sută din totalul 
populației țării, față de 78,6 la sută în 1930 și 67,9 la sută în 
1960. O parte din populația activă care locuiește la sate lu
crează în industrie, construcții și în alte domenii de activitate 
neagricole.

Atragerea unei părți din populația rurală în mediul urban 
reprezintă un proces obiectiv, determinat de industrializarea 
țării și de întregul proces de dezvoltare economică și socială. 
Ca rezultat al politicii partidului și guvernului de ridicare a 
nivelului economic, cultural și social al satului, au crescut 
simțitor rînduriile intelectualității și ponderea salariaților în 
mediul rural. Astăzi, intelectualitatea din localitățile rurale 
cuprinde peste 27 000 specialiști agricoli, din care 12 400 cu studii 
superioare, peste 100 000 învățători și profesori, peste 6 000 me
dici etc. în unitățile agricole socialiste lucrează în prezent peste 
95 000 tractoriști și mecanizatori

Principalul proces social care a avut Ioc în structura popu- 
lației rurale, constă în formarea țărănimii cooperatiste, clasă 
nouă a societății noastre, cu cunoștințe politice, culturale și 
tehnic-profesionale mereu mai ridicate.

Apariția marilor unități socialiste de producție agricolă, întă
rirea bazei tehnice-materiale a agriculturii, dezvoltarea unor 
ramuri ale industriei alimentare și ușoare, cerințele mereu 
crescînde ale populației, au determinat schimbări importante 
în structura producției agricole a României, in direcția diver
sificării și intensificării ei.

Organizarea marii producții în agricultură, mecanizarea lu
crărilor agricole, apariția unor unități agricole de tip industrial, 
crearea de ferme într-un număr mare de localități rurale, 
creează condiții îmbunătățite de muncă și de viață pentru 
populația de la sate.

Amplasarea in acest cincinal de noi obiective industriale în 
zone agricole va da posibilitatea locuitorilor din aceste zone 
să folosească mai bine timpul disponibil, să-și ridice gradul de 
instruire tehnică-profesională, va spori potențialul economic 
al localităților din raza teritorială respectivă.

Ca urmare a eforturilor ce se fac pentru industrializarea 
unor regiuni — în trecut rămase în urmă — se va ajunge ca 
în 1970 actualele regiuni Argeș, Oltenia, Bacău, Iași, București 
și Dobrogea să contribuie la producția globală industrială a 
țării cu peste 26 la sută fată de numai 16 la sută în 1950. 
Dezvoltarea bazei industriale în orașele mai puțin dezvoltate va 
determina creșterea numărului de salariați industriali la 1000 
de locuitori. Astfel, din 184 de orașe existente, în 102 orașe vor 
reveni în 1970 peste 200 de salariați industriali Ia 1000 de locu
itori, iar în alte 18 orașe cite 150—200 de salariați industriali. în 
anul 1970, la 1 000 locuitori vor fi 104 salariați industriali în me
die pe țară și 231 în medie pe total orașe.

Menținerea unor diferențe sensibile între unele regiuni și 
raioane în gradul de ocupare a populației în industrie impune 
ca în amplasarea noilor obiective industriale, în perioada 
1971—1975 și în perspectivă pînă în 1980, să se continue orien
tarea dată în actualul cincinal de a se dezvolta din punct de 
vedere industrial zonele rămase în urmă. O contribuție sporită 
pot aduce în acest sens repartizarea mai judicioasă pe teritoriu 
și creșterea într-un ritm mai susținut a industriei locale, în

b) Consiliile orășenești, iar în orașele mari consiliile muni
cipale, vor rezolva, in cadrul competențelor ce li se vor stabili, 
problemele legate de dezvoltarea și gospodărirea orașelor, vor 
mobiliza masele la realizarea pe plan local a treburilor de stat 
și obștești.

Aceste consilii vor avea un președinte, care va fi, în același 
timp, primarul orașului sau municipiului.

c) Consiliul comunal va avea răspunderea deplină pentru 
întreaga activitate de gospodărire economică, social-culturală și 
edilitară a comunei. Punerea în vjaloare a posibilităților care se 
vor crea prin constituirea noilor comune este condiționată de 
ridicarea nivelului conducerii administrative, de intensificarea 
vieții politice a comunei, de lărgirea competențelor și atribuțiilor 
ce vor reveni consiliului comunal.

Consiliul comunal va avea un președinte, care va fi, în 
același timp, primarul comunei. ,

Pentru a se asigura competența necesară și continuitatea în 
activitate a Consiliului comunal, este indicat ca secretarul con
siliului comunal să fie funcționar de stat permanent, cu pre
gătire profesională corespunzătoare.

Pentru a se evita deplasările prea frecvente ale populației 
la reședința de județ, în vederea rezolvării unor probleme de 
interes cetățenesc, în cadrul noii organizări se va urmări ca 
unele din acestea să poată fi soluționate prin deplasări ale 
aparatului județean la comună.

întărirea vieții politice și aplicarea consecventă a politicii 
partidului la sate va fi înlesnită de constituirea unei organizații 
de partid în fiecare comună, condusă de un comitet de partid 
comunal.

Ținind seama de sarcinile ce vor reveni organelor de con
ducere ale județelor, comunelor și orașelor și avind în vedere 
experiența proprie a țării noastre și a multor țări din lume, 
se impune înființarea unei școli superioare de administrație 
care să pregătească cadrele necesare pentru administrația lo
cală.

întreaga activitate a consiliilor județene, orășenești (muni
cipalei și comunale, a organelor lor executive va avea la bază 
principiul muncii și conducerii colective, asigurîndu-se antre
narea tuturor membrilor lor la luarea deciziilor și la aplicarea 
acestora, întărirea răspunderii fiecăruia pentru sarcinile încre
dințate.

O atenție deosebită va trebui acordată delimitării mai pre
cise a atribuțiilor și competențelor organelor locale ale puterii 
de stat, simplificării și raționalizării aparatului de la județ, 
comună și oraș, promovării în organele de conducere a unor 
cadre capabile, cu experiența și pregătirea corespunzătoare.

Organele locale ale puterii de stat vor trebui să aducă o 
contribuție sporită la dezvoltarea orînduirii și înflorirea națiunii 
noastre socialiste, la rezolvarea problemelor locale în confor
mitate cu interesele generale ale țării.

ființarea în cooperativele agricole de producție a unor unități 
pentru industrializarea și semiindustrializarea produselor agri
cole, pentru prestări de serviciu de uz gospodăresc pentru 
populația satelor, dezvoltarea întreprinderilor agricole de stat 
(ferme pentru prelucrarea industrială a produselor agricole). 
De asemenea, un aport însemnat îl pot avea cooperația 
meșteșugărească, cooperația de consum, precum și dezvoltarea 
industriei casnice la domiciliu (artizanat etc.).

în scopul satisfacerii necesităților crescînde ale populației, 
conducerea partidului a adoptat o serie de măsuri cu privire 
la dezvoltarea în anii 1966—1970 a activității de prestări de 
servicii în mediul rural. în procesul înfăptuirii acestor măsuri, 
precum și a altora care vor apărea necesare, va trebui să se 
acorde întreaga atenție creării de condiții favorabile pentru 
dezvoltarea micii industrii, a meseriilor și a altor activități 
productive și de deservire de la sate. în cadrul acestor preocu
pări se va urmări utilizarea cît mai completă a capacităților 
de producție existente și îmbunătățirea treptată a înzestrării 
tehnice, pentru a se asigura o cît mai rațională folosire a ma
teriilor prime, satisfacerea unor cerințe ale locuitorilor de la 
orașe și sate, creșterea veniturilor în mediul rural.

în contextul dezvoltării generale, economice și sociale a țării 
și al schimbărilor adînci intervenite în viața satului, a avut loc 
o creștere a nivelului de trai al populației rurale. Este semnifi
cativă în acest sens îmbunătățirea consumului alimentar al 
locuitorilor de la sate. Prin unitățile comerciale existente în 
mediul rural au fost vîndute în 1966 mărfuri în valoare de 
18,3 miliarde lei, de 5,4 ori mai mult decît în 1950. O creștere 
însemnată au înregistrat achiziționările de mărfuri nealimen
tare de folosință îndelungată.

între anii 1951—1966 s-au construit la sate peste 1,1 milioane 
de locuințe noi, ceea ce înseamnă că din 3 locuințe existente 
în mediu] rural, una este construită în ultimii 16 ani. La ridi
carea nivelului calitativ se adaugă, în numeroase regiuni, 
varietatea în aspectul arhitectural inspirat din specificul local. 
Numărul satelor electrificate a crescut de la 483 în 1944 la 
8 560 la sfîrșitul anului 1966.

Dotările social-culturale realizate în anii socialismului con
tribuie la ridicarea continuă a nivelului cultural și de sănătate 
al populației rurale. Trecerea la învățămîntul general obligato
riu de 8 clase, gratuitatea acestuia au asigurat o creștere gene
rală a nivelului de instruire. Aproape fiecare comună dispune 
de o școală de opt ani (97,3 la sută din totalul comunelor) și 
de un cămin cultural (99 la sută), majoritatea corriunelor au 
cite o grădiniță de copii (85,1 la sută din total). în mediul rural 
a fost organizată o largă rețea de unități și a sporit numărul 
de medici, ceea ce a îmbunătățit condițiile de ocrotire a sănă
tății. z

Soluționarea complexelor probleme social-economice pe care 
le ridică evoluția satului nostru socialist impune studierea 
atentă a tuturor transformărilor ce au loc în viața lui, elabo
rarea unei politici științifice de sistematizare a localităților 
rurale, spre a influența și pe această cale, tot mai hotârît, asu
pra ridicării condițiilor de viață ale populației sătești și a apro
pierii lor treptate de cele ale populației urbane.

B. Necesitatea dezvoltării

organizate, raționale a 

localităților rurale-comune

și sate
Cu toate realizările obținute în transformarea și ridicarea 

nivelului economic și cultural al satului, nu a existat pînă acum 
o preocupare susținută pentru dezvoltarea sistematizată a loca
lităților din mediul rural, pentru asigurarea unei judicioase 

repartizări a obiectivelor economice, a dotărilor social-culturale 
și tehnice-edilitare. Noile construcții au fost amplasate adeseori 
fără studii prealabile și fără a se ține seama de ansamblul pro
blemelor dezvoltării economice și sociale a localităților, de per
spectivele fiecăreia in parte.

Așezările noastre rurale și-au menținut astfel unele caracte
ristici, rezultate din procesul lor istoric de formare, care în mo
mentul de față frînează ridicarea nivelului de civilizație la sate. 
O mare parte dintre actualele localități rurale, risipite pe teri
toriu, cu un număr mic de locuitori, nu mai corespund cerin
țelor marii producții agricole socialiste, ale dezvoltării econo
mice complexe a satului, impietează asupra eficienței economice 
a investițiilor pe care le fac atît statul, unitățile cooperatiste, 
cît și locuitorii din mediul rural.

Densitatea de locuitori în vatra satului este redusă — feno
men propriu atît satelor mici cît și celor mari. în medie, în 
țara noastră revin 10—12 locuitori pe hectar vatră sat, față de 
(?)—70 locuitori îr. țările vecine. Din acest punct de vedere, tre
buie relevată în special situația comunelor și satelor din zonele 
de munte, cu gospodării izolate, răspîndite pe o mare suprafață.

Deși sistematizarea are o mare importanță pentru dezvoltarea 
comunelor, satelor și a întregii țări, totuși ea nu a constituit 
obiectul unei activități unitare, coordonate și de perspectivă. 
Pe plan central, de realizarea studiilor și proiectelor de siste
matizare rurală se ocupă mai multe organe : Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare — de proble
mele privind organizarea rețelei de așezări ; Consiliul Superior 
al Agriculturii — de problemele privind organizarea teritoriu
lui și producției agricole ; Comitetul de Stat al Apelor — de 
problemele utilizării raționale a apelor. La nivelul regiunilor, 
sfaturile populare au și ele organe diferite care au sarcini in 
acest domeniu.

Datorită lipsei unor organe de coordonare pe plan central și 
regional și a unei concepții unitare în acest domeniu, în activi
tatea de proiectare legată de sistematizarea localităților rurale 
persistă o serie de neajunsuri. Din această cauză, proiectările 
legale de dezvoltarea localităților din mediul rural, care au 
necesitat un volum mare de muncă s-au aplicat într-o proporție 
foarte redusă.

Toate acestea au făcut ca rezolvarea problemelor de sistema
tizare a satelor să rămină în urmă, ceea ce nu numai că a frî- 
nat punerea în valoare a tuturor posibilităților de ridicare a 
condițiilor de viață în mediul rural, dar a dus și la amplasarea 
unor investiții (centre de producție agricolă — grajduri, magazii 
etc. — școli de opt ani. diverse alte dotări, clădiri noi de locuit), 
care apar de pe acum ca neraționale în perspectiva dezvoltării 
unor localități.

Lipsa unor studii pe ansambluri teritoriale ca și insuficienta 
colaborare între diferitele unități agricole productive ampla
sate pe același teritoriu fac ca importante acțiuni care s-ar 
putea realiza mai economic prin cooperare (alimentarea cu apă, 
asigurarea energiei electrice, efectuarea diferitelor construcții 
de drumuri, depozite etc.), să se rezolve la nivelul fiecărei uni
tăți și numai în funcție de interesele ei, ceea ce duce la disper
sarea și irosirea de fonduri materiale și bănești.

C. Sarcinile și obiectivele 

sistematizării comunelor

și satelor
Sistematizarea comunelor, a satelor care alcătuiesc comunele 

trebuie să se efectueze in cadrul unui program național de 
ansamblu, bazat pe studii referitoare la amenajarea unor unități 
teritoriale complexe, cuprinzînd întregul sistem de așezări 
urbane și rurale care se intercondiționează reciproc.

La întocmirea acestor studii este necesar să se țină seama de 
complexitatea tuturor factorilor de natură economică, demogra
fică și social-cuiturală, ca și de trăsăturile particulare ale ca
drului geografic și ale fondului construit existent. Numai o ast
fel de analiză va putea duce și la găsirea unor soluții de siste
matizare a comunelor și satelor în concordanță cu problemele 
dezvoltării industriale a diferitelor zone, profilarea și speciali
zarea unităților agricole, utilizarea rațională a forțelor de muncă, 
ridicarea nivelului de deservire și a activității social-culturale 
din localitățile rurale.

Sistematizarea comunelor și satelor, acțiune de lungă durată, 
va urmări rezolvarea a două mari obiective i

— Stabilirea viitoarelor comune și sate;
— Sistematizarea fiecărei comune și a fiecărui sat.

III. DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR PRIVIND

Îmbunătățirea organizării administrative

Șl SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR RURALE
Coordonarea și îndrumarea acțiunilor de îmbunătățire a orga

nizării administrativ-teritoriale și de sistematizare a localități
lor rurale vor fi asigurate de o Comisie centrală de partid și de 
stat, iar în fiecare regiune de către o comisie locală.

Comisia centrală va avea următoarele atribuții principale:
1. Efectuarea de studii și elaborarea de propuneri concrete 

privind noua organizare administrativ-teritorială a țării, exa
minarea modificărilor ce urmează să intervină în conducerea 
economiei locale, în aparatul de stat, în repartizarea unităților 
de învățămînt, asigurarea asistenței sanitare etc.

2. Elaborarea proiectului unei noi legi de organizare și func
ționare a organelor locale ale puterii de stat, a tuturor celorlalte 
acte normative legate de noua organizare administrativ-terito
rială.

Propunerile concrete privind delimitarea viitoarelor județe, 
orașe și comune cu hărțile respective, vor fi supuse dezbaterii 
publice înainte de a fi prezentate spre aprobare conducerii de 
partid și de stat, urmînd a fi definitivate pînă la sfîrșitul anu
lui 1968.

ÎN STABILIREA VIITOARELOR LOCALITĂȚI RURALE se 
vor avea în vedere următoarele:

1. Asigurarea unor dimensiuni și densități optime ale comu
nelor și satelor, prin creșterea numărului de locuitori și a den
sității lor pe hectar în vatra satului, astfel încît să justifice o 
eficientă dotare cu construcții economice, social-culturale și 
rețele tehnic-edilitare. Din studii preliminare și din experiența 
altor țări se consideră că densitatea unor asemenea localități ar 
trebui să fie de 5(.'—60 locuitori pe hectar în vatra satului.

Numărul optim al populației comunelor și satelor care le alcă
tuiesc va fi stabilit în mod diferențiat, pe categorii de locali
tăți, în funcție de caracteristicile cadrului natural, de profilul 
lor economic, social, cultural și administrativ.

La stabilirea viitoarelor comune și sate se va avea în vedere 
ca în primul rînd să se dezvolte acele localități care prin am
plasament, distanțe față de principalele locuri de muncă, per
spectiva amplasării unor obiective economice și social-culturale, 
starea fondului construit existent etc., au cele mai favorabile 
condiții.

2. Funcția și profilul social-economic al fiecărei localități se 
stabilesc în concordanță cu cele ale așezărilor învecinate, pre
cum și cu particularitățile geografice, sociale și de producție ale 
mediului care o condiționează. Gradul de dotare social-culturaiă 
și de echipare tehnico-edilitară se stabilește diferențiat, în func
ție de rolul economic și social al așezării, de poziția sa în teri
toriu, de condițiile specifice și de perspectiva de dezvoltare a 
fiecărei localități.

3. La stabilirea comunelor și a profilului lor viitor se va avea 
în vedere ca fiecare comună să dispună de ;

— școală de învățămînt general,
— cămin cultural, cinematograf, .•» -
— bibliotecă publică. W
— dispensar, casă de nașteri,
— baie comunală.
— magazine de vînzare a mărfurilor,
— unități de alimentație publică,
— brutărie,
— ateliere de reparații și deservire ș. a.

Constituirea unor comune mari, bine echipate, va crea con
dițiile pentru înzestrarea lor cu unități de prelucrare a produ
selor agricole, întreprinderi ale industriei locale sau meșteșu
gărești și alte unități productive, pentru dezvoltarea unor acti
vități economice variate.

SISTEMATIZAREA FIECĂREI COMUNE ȘI A FIECĂRUI 
SAT. După stabilirea localităților se va trece la sistematizarea 
fiecărei așezări rurale în parte, urrhărindu-se soluționarea urmă
toarelor probleme principale :

1. Delimitarea și organizarea teritoriului (a vetrei satului) 
corespunzător funcțiilor și cerințelor actuale și determinarea 
suprafețelor de teren necesare dezvoltării în perspectivă a loca
lității. Aceasta se va face în raport cu caracteristicile geoclima- 
tice, profilul social-economic,, mărimea populației, precum și 
organizarea teritoriului respectiv în suprafețe destinate unită
ților productive, locuințelor, centrului civic, spațiilor verzi etc.

2. Fundamentarea amplasării în cadrul localităților a noilor 
capacități de producție sau a extinderii celor existente.

3 Stabilirea dotărilor economice, social-culturale, administra
tive și determinarea arterelor de circulație și a rețelelor teh
nice-edilitare (energie electrică, apă, telefon, radioficare etc.) in 
raport cu mărimea și importanța localităților.

4. Determinarea și parcelarea terenurilor libere din vatra 
satelor, precum și regruparea terenurilor date în folosință de 
cooperativele agricole de producție, în vederea unei cît mai 
raționale și eficiente concentrări a construcțiilor de locuințe și 
a dotărilor. Se vor lua măsuri ca în viitor să se construiască 
numai în vatra satelor.

5. Asigurarea unei expresii arhitecturale proprii prin valori
ficarea cadrului natural, a tradiției constructive și artistice lo
cale, a eventualelor monumente istorice, a potențialului turis
tic etc.

Elaborarea schițelor de sistematizare va contribui la o judi
cioasă și eficientă amplasare a investițiilor în teritoriu, va duce 
la recuperarea unor suprafețe de teren ce vor putea reintra 
treptat în circuitul agricol.

La stabilirea obiectivelor de investiții economice, social-cul
turale, tehnice-edilitare se va acorda prioritate dotării acelor 
localități rurale care — prin aplicarea măsurilor cuprinse în 
prezentele propuneri — vor deveni centre de comună sau au 
perspective deosebite de dezvoltare.

O atenție particulară se va da localităților rurale din zonele 
preorășenești care constituie locul de reședință al unui număr 
important de salariați necesari activității economice din cen
trele muncitorești învecinate. Aceste localități vor trebui să dis
pună de căile de comunicații necesare și de mijloace de tran
sport rapide, precum și de dotări comerciale, social-culturale și 
edilitare, astfel încît salariați! care vin la lucru în orașe de pe 
o zonă de circa 30—40 km să se bucure de condiții corespun
zătoare de trai în comunele în care locuiesc.

Sistematizarea comunelor și satelor, acțiune de o deosebită 
importanță social-economică. constituie un mijloc important 
pentru realizarea politicii Partidului Comunist Român de ridi
care a nivelului de viață al populației de la sate, contribuie la 
repartiția teritorială judicioasă a forțelor de producție, la 
determinarea unor elemente strict necesare pentru fundamen
tarea planurilor de perspectivă ale dezvoltării României,

3. Elaborarea criteriilor, studiilor și cercetărilor, a legislației 
și actelor normative privind sistematizarea localităților rurale.

★

înfăptuirea acțiunilor de îmbunătățire a organizării admi
nistrativ-teritoriale a țării și de sistematizare a localităților ru
rale impune aportul conjugat al organelor centrale și locale de 
partid și de stat, al institutelor de cercetări și proiectare, al al
tor instituții care au sarcini în aceste domenii, al specialiștilor, 
al tuturor oamenilor muncii.

îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării, sis
tematizarea localităților rurale constituie o nouă expresie a 
aplicării de către partidul nostru a principiului centralismului 
democratic potrivit Cerințelor desăvîrșirii construcției socialis
mului, creează condiții pentru antrenarea mai largă a maselor 
la conducerea statului și rezolvarea problemelor vieții sociale 
și obștești, pentru îmbunătățirea continuă a traiului oamenilor 
muncii. Realizarea acestor acțiuni de mare amploare, cu adînci 
consecințe în viața tuturor localităților din țară, va contribui la 
dinamizarea factorilor care determină dezvoltarea economică, 
social-politică și culturală a patriei, la creșterea continuă a 
nivelului de civilizație al poporului român.



DIRECTIVELOR C. C. AL P. C. R,

Program amplu de perfecționare a 

conducerii și planificării economiei naționale
(Urmare din pag. I)

cesar pentru o largă stimulare 
a inițiativei și întărirea răs
punderii în realizarea ritmică 
și la un nivel calitativ a sar
cinilor economice. Ea se înte
meiază pe respectarea consec
ventă a centralismului demo
cratic, principiul organizato
ric fundamental 
lui nostru care 
ordonarea pe bază de plan 
a activității economice și 
social-culturale de ansamblu 
cu acordarea de largi atribuții 
unităților economice, institu
țiilor cultural-științifice. Se a- 
sigură astfel concentrarea tu
turor forțelor spre direcțiile 
hotărîtoare ale propășirii țării, 
spre problemele vitale ce vi
zează vii topul, evoluția. socie
tății noastre care nu pot fi so
luționate optim decît ținîn- 
du-se seama de dezvoltarea e- 
conomiei naționale ca un com
plex unitar.

Pornindu-se de la stadiul ac
tual de dezvoltare al indus
triei, caracterizată printr-o ac
centuată diversificare a pro
ducției, proiectul de Directive 
prevede organizarea ramurii 
conducătoare a economiei 
noastre naționale pe trei verigi 
— centrala industrială, între
prinderea și ministerul econo
mic. Se apreciază că această 
structură organizatorică oferă 
cadrul necesar pentru valorifi
carea superioară a avantajelor 
coordonării unitare și concen
trării raționale a producției. 
Atribuțiile și răspunderile care 
revin centralelor industriale, 
întreprinderilor și ministerelor 
economice sînt precizate cu 
rigurozitate științifică. Cores
punzător acestei structuri or
ganizatorice se prevăd măsuri 
de raționalizare a aparatului 
de conducere și de organizare 
a activității lui pentru toate 
ramurile economiei. Se fac 
propuneri concrete pentru pro
movarea mai largă a princi
piului conducerii colective în 
toate verigile și domeniile de 
activitate, factor hotărîtor pen
tru asigurarea participării ce
lor mai buni specialiști la co
ordonarea activității econo
mice, pentru concentrarea for-

al statu- 
îmbină co-

țelor și întărirea stimulenților 
în vederea realizării planului 
în condițiile unei eficiențe tot 
mai ridicate.

Făurirea noii orînduiri so
ciale fiind rezultatul unei acti
vități conștiente, acest caracter 
al dezvoltării societății își gă
sește expresia în conducerea 
planificată a întregii activi
tăți care presupune cuprinde
rea în plan într-o concepție 
unitară a dezvoltării produc
ției materiale, precum și a tu
turor celorlalte laturi ale vie
ții sociale, științifice și cultu
rale. Planul unește într-un e- 
fort comun toate resursele ță
rii, toate activitățile celor ce 
muncesc pentru înfăptuirea 
politicii partidului de dezvol
tare a întregii societăți într-un 
tot armonios. Tocmai de aceea 
partidul nostru acordă în per
manență o deosebită atenție 
îmbunătățirii metodologiei de 
planificare militînd consecvent 
pentru o fundamentare științi
fică a planului în funcție de 
condițiile materiale existente 
pe baza legilor obiective ale 
economiei socialiste. Aducînd 
noi corective metodologiei de 
planificare, proiectul de Direc
tive preconizează asigurarea 
unei legături permanente între 
planificarea curentă și de per
spectivă, îmbinarea organică a 
fermității în realizarea prin
cipalelor orientări stabilite pe 
plan central cu suplețea și mo
bilitatea în soluționarea pro
blemelor curente ale înfăptu
irii acestor orientări.

Proiectul de Directive pre
zintă importante măsuri care 
vizează perfecționarea organi
zării producției și a muncii, 
îmbunătățirea actualului sis
tem de aprovizionare și des
facere, prevede forme de orga
nizare a sistemului 
țâre și creditare a 
și investițiilor care 
fectîv în sprijinul 
și să contribuie la ridicarea 
rentabilității întreprinderilor. 
Sistemul de prețuri este astfel 
conceput încît să asigure un 
control mai riguros al efortu
rilor întreprinderilor pentru 
reducerea cheltuielilor produc
tive și neproductive pentru 
gospodărirea rațională a resur-

de finan- 
producției 
să- vină e-> 
producției

selor materiale și bănești. îm
bunătățirea sistemului de sa
larizare are menirea să im
pulsioneze cointeresarea mate
rială a tuturor oamenilor 
muncii în funcție de rezulta
tele întreprinderii; aceasta va 
permite o retribuție mai echi
librată în funcție de cantitatea 
și calitatea muncii efectuate, 
va determina totodată crește
rea răspunderii sociale a mun
cii, va stimula eforturile pen
tru ridicarea calificării și întă
rirea disciplinei socialiste în 
producție.

Toate măsurile prevăzute în 
proiectul de Directive, rod al 
unei examinări științifice, 
principiale a întregii noastre 
activități economice, răspund 
cerințelor obiective ale perfec
ționării economiei naționale în 
strînsă 
gresele 
voluției 
creează 
perfecționării întregului 
samblu de relații social-econo- 
mice din țara noastră. Hotărî- 
rea C.C. al P.C.R. de a supune 
aceste măsuri dezbaterii pu
blice și de a le prezenta apoi 
spre aprobare Conferinței Na
ționale a partidului demon
strează încă o dată răspunderea 
cu care conducerea de partid 
abordează problemele funda
mentale ale viitorului țării, 
constituie o elocventă expresie 
a adîncului democratism al 
orînduirii noastre prin care se 
asigură participarea nemijlo
cită a maselor la elaborarea și 
perfecționarea tuturor măsuri
lor întreprinse pentru dezvol
tarea economică și socială a 
țării.

Participînd la această amplă 
dezbatere a prevederilor Di
rectivelor, muncitori, tehni
cieni, economiști, oameni de 
știință, activiști de partid și de 
stat, specialiști, tineri munci
tori din fabrici și uzine, din 
întreprinderile agricole de stat 
vor asigura punerea în va
loare a noi rezerve și 
posibilități ale economiei 
naționale ceea ce va însemna 
escaladarea unor trepte tot 
mai înalte ale civilizației și 
progresului.

concordanță cu pro- 
și cuceririle re- 

tehnico-științifice, și 
cadrul corespunzător 

an

PUTERNIC IMBOLD
ÎMBUNĂTĂȚIRII

PROPRIEI ACTIVITĂȚI
Am 

iectul 
perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale. 
Prin analiza profundă, realistă, 
pe care o face formelor și pro
ceselor ce au loc în viața noas
tră economică, prin soluțiile mo
derne pe care le preconizează 
pentru dinamizarea întregii eco
nomii, prin caracterul său ri
guros științific, acest document 
prezintă o deosebită însemnătate. 
Prin conținutul celor nouă ca
pitole ale sale, acest document 
realizează o sinteză expresivă a 
succeselor incontestabile obținute 
într-o perioadă relativ scurtă de 
poporul nostru; prezintă într-o 
manieră programatică . întregul 
complex de măsuri ce urmează a 
fi discutat, aprofundat și apli
cat în această etapă de perfec
ționare a sistemului nostru eco
nomic, prefigurează jaloanele vi
itorului, modalitățile practice de 
desăvîrșire a construcției socia
liste. Personal, văd în Proiectul 
de Directive o expresie a preo
cupării susținute, stăruitoare a 
partidului nostru pentru destinul 
poporului, pentru continua în
florire a patriei.

Ca cercetător într-o stațiune 
experimentală agricolă, din stu
diul atent al acestui valoros do
cument, am desprins obiective
le mari ce stau în fața agricul
turii, ca una din principalele ra
muri ale economiei. Asimilarea 
în producție a celor mai avansate 
metode de cultivare a pămîntului 
și creștere a animalelor, crearea 
și generalizarea a noi soiuri și 
rase de animale mai valoroase 
sînt înainte de toate, obiective 
ale cercetării. Și colectivul de 
cercetători de la stațiunea noas-

citit cu viu interes Pro- 
de Directive cu privire la

tră a obținut unele succese în 
acest sens. Crearea celui mai 
productiv și mai timpuriu soi de 
orz existent la noi în țară, pu
nerea la punct și recomandarea 
în producție a agrotehnicii cul
turii porumbului, sfeclei de zahăr 
și a florii-soarelui în sistem iri
gat, stabilirea tehnologiei de în- 
grășare a animalelor cu furaje 
ieftine, iată numai cîteva din suc
cese. Mult mai lung este șirul 
problemelor de cercetare aplica
tivă ce ne preocupă. înfăptuind 
prevederile Proiectului de Di
rective, care, sigur, vor fi îmbu
nătățite în urma dezbaterilor 
publice, fără îndoială va trebui 
să ne sporim eforturile, să ne 
mobilizăm mai mult în scopul 
găsirii rapide a acelor căi care 
să conducă unitățile agricole din 
zona noastră de studii și cerce
tare la obținerea de producții ri-

dicate, de calitate superioară și 
ieftine.

Asigurăm conducerea partidu
lui că profunzimii științifice ce 
a stat la baza elaborării Proiec
tului de Directive, colectivul sta
țiunii noastre îi va 
printr-o muncă neobosită 
ca. într-un timp cît mai 
ceea ce acum constituie 
măsuri preconizate să 
fapte. Obiectivele aflate 
în proiect sînt izvorîte din stră
dania și preocuparea fermă Și 
permanentă a partidului de a 
asigura o viață tot mai îmbelșu
gată întregului popor, iar noi nu 
putem numai aprecia. Datoria 
noastră este să asigurăm aplica
rea a tot ce este mai progresist 
și mai valoros.

Ing. ION RADULESCU 
director al Stațiunii 

experimentale agricole 
Caracal

răspunde 
pentru 
scurt, 

numai 
devină 

acum

Bază pentru utilizarea

deplină a capacităților

de producție

a

Crupul școlar chimie-Suceana. Elenii Maria Prepeliță și loan 
Antoci urmărind desfășurarea unor experiențe.

Foto : O. PLECAN

O SIMFONIE
FANTASTICĂ

fon Crînguieanu

Autoritatea gîndirii colective
Am luat cunoștință cu deose

bit interes de noui document 
care prezintă sintetic dezvoltarea 
viitoare a țării noastre, proiectul 
Directivelor C.C. al P.C.R. cu 
privire la perfecționarea condu
cerii și planificării economiei 
naționale. Fiecare măsură con
firmă capacitatea partidului de 
a cunoaște fenomenele și ten
dințele noi, de a găsi și aplica 
acele forme și metode care să 
valorifice mai deplin bogățiile 
materiale, potențialul uman — 
factori esențiali pentru desăvîr- 
sirea construcției socialiste înșirea construcției socialiste 
patria noastră.

Din experiența dobîndită 
conducerea întreprinderii, 
special cu prilejul acțiunilor în
treprinse pentru dezbaterea ci
frelor de plan, organizarea știin
țifică a producției și a muncii

în 
în

etc., ne-am convins că numai 
hotărîrile luate prin aplicarea 
principiului muncii colective la 
nivelul conducerii au avut via
bilitate, au reușit să mobilizeze 
factorii de răspundere, toți sala- 
riații la îndeplinirea sarcinilor 
ce ne-au revenit. Prin noul sis
tem de organizare a întreprinde
rilor, se va asigura un salt în ce 
privește răspunderea fiecăruia.

Am reflectat îndeosebi asupra 
noilor atribuții acordate între
prinderii ca unitate cu gestiune 
economică proprie, cu răspun
dere deplină pentru organizarea 
și desfășurarea procesului de 
producție. Experiența 
pledează pentru o 
organizare impusă de 
cendent al țării. Era 
intervină asemenea 
nări și ele vor avea

existentă 
astfel de 
mersul as- 
firesc să 
perfecțio- 

un rol sti-

mulator asupra activității între
gului popor. în acest context 
fiecare muncitor, inginer, tehni
cian, va trebui să-și perfecțio
neze continuu pregătirea de spe
cialitate, să-și însușească și să a- 
plice noile procedee moderne con
știent că prin rezultatele obți
nute contribuie la îndeplinirea 
sarcinilor ce revin unității. Im
portanța acestei prevederi constă 
și în faptul că ea reclamă întă
rirea disciplinei muncii, forma
rea unei puternice opinii colec
tive.

O altă măsură deosebit de im
portantă privește organizarea 
conducerii întreprinderilor prin 
formarea colectivelor de direc
ție, organ deliberativ compus 
din cadrele permanente de con
ducere ale întreprinderii precum 
și din șefii unor compartimente

de muncă și reprezentanți ai 
salariaților. Consider această 
nouă formă de conducere ca un 
mijloc deosebit de eficace pri
vind asigurarea lărgirii partici
pării colectivului la bunul mers 
al activității 
rei unități.

Colectivul
tre a primit 
acest document și îmi exprim 
convingerea că el va constitui un 
îndemn la realizarea 
succese cu care să 
Conferința Națională

din decembrie.

economice a fiecă-

întreprinderii noas- 
cu deosebit interes

unor noi 
întîmpinăm 
a partidu-

lui

MIHAI VASILE 
directorul întreprinderii 

„Filatura Românească 
de Bumbac"

Prin conținutul lui, 
Proiectul de Directive 
pus în dezbaterea în
tregului popor vi
zează asigurarea ca
drului necesar ridi
cării pe o treaptă su
perioară a întregii 
activități economice. 
Așa cum se arată în 
documentul publicat, 
desfășurarea cu maxi
mum de eficiență a 
procesului de produc
ție nu poate fi con
cepută în afara asi
gurării în condiții op
time a aprovizionării 
tehnico-materiale în 
toate ramurile econo
miei, în afara echili
brului material al 
planului. Prin apro
vizionarea ritmică și 
completă se asigură 
o bază trainică pen
tru utilizarea deplină 
a capacităților de 
producție și a forței 
de muncă, a fonduri
lor bănești și a mate
riilor prime. Or, noile 
măsuri propuse, do
vadă a studierii atente 
a tuturor factorilor, 
în interdependența 
lor, vin să dea viață 
acestor deziderate.

Dintre măsurile

preconizate a se lua 
pentru îmbunătățirea 
actualului sistem de 
aprovizionare și des
facere, mă voi opri 
la una deosebit de 
importantă pentru 
noi, cei din industria 
siderurgică și anume, 
înființarea Oficiului 
de aprovizionare și 
desfacere cu depozite 
apropiate de consu
matorii de metal.

Forma de organi
zare existentă în pre
zent la întreprinderea 
noastră, cunoscută ca 
beneficiară a unor în
treprinderi siderur
gice și furnizoare de 
semifabricate, favori
zează apariția unor 
frecvente greutăți în 
procesul de fabrica
ție. Astfel, datorită 
faptului că produsele, 
de multe ori, au co
menzi mici din partea 
beneficiarilor duce la 
dese schimbări de ca
libre, influențînd ne
gativ utilizarea com
pletă a capacității u- 
tilajelor ceea ce, fi
rește, le diminuiază, 
productivitatea.

Prin aplicarea noi
lor măsuri se va 
realiza posibilitatea

ca toate aceste tare 
din activitatea noas
tră să fie remediate. 
Centralizarea comen
zilor în cadrul Ofi
ciului de aprovizio
nare și desfacere va 
crea posibilitatea co
masării comenzilor, 
fabricării în cantități 
optime pentru pro
ducția industrială, re
ducerea necesarului 
de contracte. De ase
menea, faptul că vor 
fi înființate depozite 
teritoriale va permite 
asigurarea la timp, în 
condiții mai bune și 
cu cheltuieli mai mici 
a materialelor nece
sare procesului de 
producție.

Fundamentate pe o 
profundă cunoaștere 
a realității existente, 
în aprovizionarea și 
desfacerea unităților 
economice, noile mă
suri vin să reabiliteze 
acordul dintre acestea 
și cerințele dezvoltă
rii impetuoase a eco
nomiei naționale.

ION BĂDUȚ 
director adjunct 

al Uzinelor 
„Republica"
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Iar m-am dus acasă, aco- 
lo-n nord. Pădurile imense 
intră cu basmele și lumea în 
toamnă. încep să „țipe cîr- 
duri de cocori pribegind de
parte". Vine toamna prin co
paci și prin munți. Un om al 
dracului i-a tăiat, într-o 
noapte, tatii, via. Polog în
grozitor de struguri au murit 
pe obrazul pămîntului. Avea 
rană pe obraz pînă la inimă 
pămîntul. Cățeaua a venit a- 
casă schelăuind. Tata a vor
bit cu frate-meu, Costel, să 
bage tractorul prin butuci și 
să dea vînt griului în anul 
care vine. Mama spunea în 
gînd un blestem. Dar toamna 
tot venea. Venea toamna din 
toate părțile lumii. Eu m-am 
dus seara la adunarea gene
rală a satului căci se punea 
o treabă la cale. Trei sate 
cap la cap, Oneaga, Coșula 
și Cristești. sătule de ape 
s-au hotărît să schimbe lun
ca dintre ele în sute de hec
tare de pîine. Pentru așa 
ceva trebuia rupt prin inima 
pămîntului un canal. L-am 
văzut, l-am auzit pe primul 
secretar al Comitetului raio
nal de partid Botoșani, 
vorbind patetic. Pe la 
trei noaptea satul s-a 
stîrnit cu hîrlețe și lo- 
peți, cu tîrnăcoape și topoa
re să se întîlnească cu cele
lalte sate. Aveam viziunea u- 
nei mișcări sociale spre 
pîine. Tînăra lumină electri
că nu de mult venită se lua 
după oameni pînă dincolo de 
sat. Ba, suflecați la cămăși, 
ba încălțați, ba desculți, ba 
transpirați, ba cu țigările în
focate, bărbații cei tineri și 
bătrîni au început să dea 
brînci pămîntului. Șl ingine
rii și președinții sfatului și 
cooperativelor agricole și flă
căiandrii care trag îndată re
crutarea și bătrînii au prins 
parte de parte de pămînt și 
canalul se înnegrea văzînd cu 
ochii. A lui Chelaru și-a lui 
Șchiopu, și-a lui Grunzu și-a 
lui Borfotină și-a lui Visiliu 
și-a lui Surugiu șl a lui Ava-

silinei duduiau, rîcîiau, poc
neau în spate pămîntul. Un 
adevărat exod de sute de 
palme, de forță, un adevărat 
exod de trei sate făceau 
geografie tînără. O fetită că
lare pe cab cînta din fluier șl 
venea de la stînă. Era Con
stanța lui Spiru. Mi-am adus 
aminte de adolescență cum 
cînta copila, cînd i-am ară
tat unei fete cu același nume 
toate pîraiele și toată lunca. 
Șl mă uitam bine la luncă, 
mă uitam pentru cea din 
urmă dată la buna mea lun
că, farmecul copilăriei, bas
mul care lua sfîrșit. Nu știu 
de ce or fi fost numit-o oa
menii Lunca rea, căci bună 
a fost cu jocurile și vitele și 
privighetorile și greierii și 
hultanii noștri. Șesurile 
Chiscului, ale Horoghincei, 
șesul din Putreda și din 
Cornaci și din Tochile se 
despart de luncă și se pregă
tesc de lanuri de pîine. Dacă 
m-aș fi apucat de numărat 
oamenii, treceam dincolo de 
700 spre mie. înmulțeam cu 
doi și aveam aproape două 
mii de palme, aproape două
zeci de mii de degete ce 
purtau unelte și știau cînta 
la trișcă. Ceea ce se făcea 
acolo însemna putere și pîi
ne, bucurie și lumină. De ce 
nu mi-o fi venit ideea să 
mă uit să văd ce zice soare
le ?

...Peste copilărie, peste ape 
și prin basmele mele venea 
grîul : marele grîu pe șe
surile nordice. Și cum mun
ceam toți și mă uitam la 
lume, aveam viziunea unei 
mișcări sociale spre pîine și 
sare, aveam viziunea unei 
mari mîndrii șl nu știu de ce 
îmi suna în inimă Rapsodia 
română. Fără culori dulci, 
fără încîntărl și legănaturi 
sentimentele despre care se 
vorbește pe-aiurea despre 
moldoveni, oamenii se bucu
rau bărbătește de propria lor 
putere.

CONCURS PENTRU ELEVI

„MELEAGURILE NOASERE PWESEESC“
Cine nu știe — ounoscînd cît de cît 

psihologia elevului —cît de dornici sînt 
adolescenții să se întreacă în concursuri 
școlare, să-și dovedească cunoștințele, 
spiritul inventiv, talentul, agerimea 
mintii și — de ce nu ? — să se afirme. 
Or, la ora actuală nici un concurs de 
amploare — transmisibil și prin inter
mediul radioteleviziunii — nu se des
fășoară pentru această vîrstă. Televizi
unea transmite un concurs pasionant, 
urmărit cu interes de școlari — „La 
șase pași de o excursie" — dar e un 
concurs pionieresc. Și elevii noștri de o 
vîrstă ceva mai mare, se simt — și nu 
fără temei — vitregiți. își amintesc de 
„drumeții veseli" cu părere de rău, dar 
și încredințați că există o mie și una 
de alte idei pentru un concurs televizat 
care să de fie destinat.

O idee, căreia îi acordăm girul nos
tru, ne-au dat-o, în vară, cîteva zeci 
de elevi ou care ne-am întreținut în 
tabăra de odihnă și instruire organi
zată la Breaza de C.C. al U.T.C.

Despre ce este vorba ? în numeroase 
organizații U.T.C. inițiativele elevilor 
au prins contur într-un complex de 
activități cu caracter foarte divers. 
Titulatura „ciclu tematic" se găsește 
înscrisă în multe programe de activi
tăți ale organizațiilor U.T.C. din școli, 
într-un liceu sucevean s-a pornit „Pe 
urmele lui Ștefan cel Mare". într-un al
tul, elevii au reluat itinerariile lui Emi- 
nescu. Un liceu orădean și-a propus să 
cunoască foarte bine oamenii de seamă

născuți pe meleagurile regiunii. Elevii 
unui alt liceu, intitulîndu-și ciclul te
matic „Meleagurile noastre povestesc", 
au derulat istoria de ieri și de azi a 
locurilor unde învață, a regiunii.

Fantezia s-a pus în mișcare ; cu aju
torul tovarășilor profesori, cele mai 
felurite forme de activitate s-au înge
mănat pentru a mijloci elevilor cunoaș
terea și trăirea unor momente din isto
ria poporului, a unor fapte de vitejie, 
ca evocarea unor mari evenimente ale 
culturii românești. S-au organizat ex
cursii — cu grupe de istorici, geografi, 
folcloriști și reporteri fotografi ; au fost 
adunate materiale documentare, s-au 
făcut popasuri instructive la muzee și 
case memoriale, au avut loc convorbiri 
cu oameni care le-au dat răspunsuri 
competente din domenii ce-i interesa, 
într-o școală, s-a inițiat, pe tema ciclu
lui, un concurs de creație literară ; în 
alta, rezultatul excursiilor a fost con
cretizat în cîteva simpozioane ; într-un 
liceu au avut loc șezători cu caracter 
istoric și literar. în altul au fost amena
jate expoziții, micro-muzee și s-au pre
gătit frumoase serbări școlare reunind 
producții artistice specifice temei și 
locurilor străbătute.

Pe măsură ce se derulau experiențele, 
întregindu-se valoarea unor asemenea 
forme de activitate, înțelegeam că cic
lul tematic este poate una din activită
țile școlare, inițiate de U.T.C., care a 
cîștigat, meritat, cea mai mare populari
tate în rîndul elevilor, întrunind cu

adevărat calitățile unei activități tine
rești. Ciclul este prin excelență o acți
une educativă, o formă de cunoaștere, 
de cercetare, de creație, care răspunde 
nevoii de acțiune, de informare, de 
manifestare a înclinațiilor, a celor mai 
diverse preferințe ale elevilor. Dar de 
ce n-ar fi — așa cum doresc interlocu
torii noștri — și o formă de concurs ? 
Subliniem — un concurs televizat. E o 
întrebare la care, credem noi, trebuie 
meditat. Un asemenea concurs ar crea 
elevilor cadrul unei întreceri la dimen
siunile țării ; s-ar crea, totodată, acea 
colaborare școlară între licee și școli 
profesionale din localități diferite — 
atît de mult dorită de elevi.

Propunerea trebuie, fără îndoială, 
perfectată la amănunt. Ciclurile tema
tice sînt, cum afirmam la început, foarte 
diverse ca mod de realizare, iar rigorile 
concursului cer criterii unitare. Există 
însă un punct de plecare în această ac
țiune educativă în plină desfășu
rare, care facilitează punerea baze
lor unui concurs de mai mare durată 
pentru elevii din licee și școli profesio
nale. Un concurs care s-ar putea numi 
„Meleagurile noastre povestesc". Să 
discutăm, deci, care ar putea fi forma 
ideală de desfășura^ a concursului, ce 
puncte să întrunească și, firește, ce 
stimulente să fie atribuite...

Așteptăm propuneri și, bineînțeles, 
răspunsul și asentimentul televiziunii.

LUCREȚIA LUSTIG
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Prestări de servicii pentru și către cetățeni

j VIAȚA DE ORGANIZAȚIE |

I Tovarășul Petre Hurja, președintele Sfatu- I
lui popular al comunei Codăești, raionul Vaslui, ■ 
își amintește

Icu secretarul < 
glie Amăriei, i 
vărul. Avem în buzunar o scrisoare primită la .

(redacție din partea comitetului comunal U.T.C. : g 
„Intr-una din duminicile lui august, comitetul “ 
comunal U.T.C. a luat inițiativa să organizeze un « 
ibal. Cînd pregătirile erau în toi, am aflat că tova- g 
rășul Petre Hurja, președintele sfatului popular, • 
s-a supărat tare mult pe tineri și ne-a interzis cu a 

I desăvârșire desfășurarea acțiunii. In plus, a ordo- |
nat cu tărie directorului căminului cultural să rupă 
afișele, iar tovarășul director Gheorghe Rusu, n I" înarmat cu o cîrjă, a început să maltrateze nevi- g 
novatele afișe. Normal, după atîta opoziție, petre
cerea nu a mai avut loc, iar tinerii au fost nevoiți a 
să se întoarcă la casele lor. Rămînînd de unul g 

i singur în centrul comunei, tovarășul președinte
jubila manifestîndu-și bucuria că și-a adus „con-

II, iu w «..frwi.vu j, wtrnr.
Acum, tovarășul președinte 

reconstituim ziua aceea, numai

tribuția" la o inițiativă frumoasă"
neagă. Căutăm să

__ ________ _ _ _ j, numai că dînsul își amin
tește greu. Dar alți oameni, care n-au luat parte 
direct la conflict, își amintesc perfect. De unde 
acest gol de memorie la tovarășul președinte ?

— Președintele era bine dispus și de aceea 
nu-și mai aduce aminte, spune zîmbind cu amă
răciune secretarul comitetului U.T.C. Dar acțiu
nea a fost dată peste cap. E de ajuns o dată 
să se mai repete și s-a dus tot prestigiul orga
nizației U.T.C.

— Nu, tovarășul președinte nu are < 
declară plutonierul Ion Nichifor, șeful postului de 
miliție din comună. A interzis atunci o acțiune 
organizată care trebuia să aibă loc.

Cine este tinărul din fotografie ? State 
inginer tehnolog la Fabrica de mucava din Scăieni

I
I I

Ceea ce s-a întîmplat în Codăești nu e — din 
păcate — un caz singular. Mai mult sau mai 
puțin asemănătoare, situații de acest fel ne-aș 
fost semnalate și în alte comune din regiunea Iași. 
De altfel, noi am mai scris în ziar despre un ase
menea caz, dar...

înainte însă de a lua în discuție răspunsul pio-
priu-zis al Comitetului executiv al Sfatului popu- I 
Iar al regiunii Iași, la articolul „Ei șî ci", publi- | 
cat în nr. 5 604 al ziarului nostru, (în care se 

I critica o întâmplare aproape geamănă, petrecută. I 
de data aceasta, în comuna Cotnari, raionul Hîr- I 
lău), să discutăm cîteva chestiuni de procedură

II) Consemnăm, deocamdată, că în răspunsul Co- I 
mitetului de cultură și artă al raionului Hîrlău, I 
semnat de tov. secretar Ion Cuciureanu ni se

I scrie : „vă rugăm să considerați valabil și din I 
partea noastră răspunsul ce vi l-a trimis Corni- ■ 
tetul regional pentru cultură și artă lași, deoare-

Ice, cercetările (s.n.) la fața locului le-am făcut im- G 
preună". ■

I

Ajunși la Hîrlău îl întrebăm pe tov. Ion Cucui- _ 
Ireanu dacă știe ce ne-a i 

îegional.
— Nu, nu cunosc răspunsul _
— Dar dumneavoastră ați semnat că sînteți de | 

acord cu acest răspuns. Cum ați semnat dacă nu “ 
știți pentru ce ? ,

— Da, sînt de acord, fie că Sfatul popular re- | 
gional este sau nu de acord cu critica făcută de ■

I

UaiU tVV. 1UU VW»-

răspuns Sfatul popular g

— Nu, nu cunosc răspunsul

știți pentru ce ?

dv. în ziar. Sînt de acord și cu critica și cu res- 
pringerea criticii.

Cu alte cuvinte, secrtarul Comitetului raionalIL.U aue cuvinte, secrtarul v>oumeuuui raiunai I 

de cultură și artă Hîrlău semnează un act în alb. _ 
2) în răspunsul Sfatului popular al regiunii Iași | 

Ise precizează că la cercetări a luat parte și se- ■ 
cretarul Comitetului raional Hîrlău al U.T.C., tova- _ 
rășul Vasile Moise, și deci implicit și dînsul este I 

Ide acord cu cele scrise, în răspuns neexistînd nici " 
o precizare în alt sens. Discutăm cu tovarășul & 
Vasile Moise, de curînd promovat în munca de _ 

I instructor la Comitetul raional de partid Hîrlău. 8
— Ați luat parte la cercetările făcute la fața ■ 

locului la Cotnari ? _
fost chemat. I 
ae-a răspuns I

I

I

i

I I I I

— Nu, nu am luat parte, nu am 1
— Sînteți de acord cu cele ce ne- 

Sfatul popular regional ?
— Eu consider că critica făcută de ziar este în 

totalitate justă.
In cele două răspunsuri se precizează că s-a 

făcut o cercetare la fața locului. In ce a constat I 
această cercetare ? Ce investigații s-au făcut ? I

— A avut loc o discuție la sfatul popular al co 
munei, ne spune tovarășul Pavel Corincioiu, unu) 
din cei doi inspectori ai comitetului regional de 
cultură și artă, trimiși la fața locului.

I
a și aria, trimiși ia iața îoutuui.
Dar din partea comitetului U.T.C. din co- I 
a luat cineva parte, sau a fost cumva de I

I
I
I

mună a luat cineva parte, sau a fost cumva de - 
față instructorul comitetului raional U.T.C. ? _

— Nu, nu am considerat că era necesar. Tova- g 
rășii cu care am discutat erau tovarăși compe- “ 
tenți...

Deci, cercetarea se dovedește că a fost pînă la 
urmă pur și simplu o discuție cu oficialitățile sa- ■ 
tului. în al doilea rînd, cînd două părți sînt în I 
„dispută" (comitetul comunal U.T.C. și căminul 
cultural) tovarășii „anchetatori" (iertați-ne ghili- g 
melele) se întrețin numai cu o parte, cu tovarășul | 
Mircea Giurgea, directorul căminului cultural.

Iată un mod curios de a descoperi adevărul I | 
De aceea, în încheiere ne permitem să adresăm I 

și cîteva întrebări tovarășilor de la regiune : ’
1. Considerați că e just ca un cămin cultural ■ 

cum e cel din Cotnari (și altele de pe cuprinsul I 
1 să stea închis luni, marți, miercuri și joi ? ■

I
I regiunii) să stea închis luni, marți, miercuri și joi ? - 

Dacă da, de ce nu-i schimbați firma ? Puneți-< 
de exemplu inscripția : „Monument de arhitec- I

Itură", cu indicația : „Nu vă apropiați 1 priviți-1 | 
din stradă !“.

2. Planul de activitate trimestrial, lunar sau 
I săptămînal al căminului cultural e întocmit prin 

consultarea sfatului popular, a școlii, a medicului 
din comună. De ce secretarul comitetului comu- 

Inal UT.C. (reprezentant a 600 tineri) nu e con
sultat ?

IP.S. — Sperăm sincer, că dacă tovarășii de la | 
Comitetul de cultură și artă din Iași, se vor depla- I 
sa la Codăești nu vor mai face „cercetarea la fața

I locului" în același mod ca la... Cotnari. Pentru că ■ 
răspunsurile la apelurile critice se cer temeinic | 
verificate la fața locului. _ ■i

I
I

ION CHIRIC _ 
ION CHIRIAC

O parodie—și

Hotărît lucru, cineaștii de la 
Barrandow și-au făcut o lege din 
a ne servi — la intervale mai 
mult sau mai puțin lungi — cîte 
o parodie; s-ar putea zice că 
există o tradiție chiar în acest 
sens. Amintind miniaturala ca
podoperă a lui Tmka, Cîntecul 
Preeriei", trecînd prin ceva mai 
recentul (și nițeluș cam „siropo
sul") „Joe Limonadă" — iată, 
astăzi, un nou produs al acestei, 
hai să o denumim „specii" a 
celei de a șaptea arte, care me
rită să fie luat în considerație. Și 
vom încerca să facem asta 
rîndurile ce urmează.

Filmul „Cine a vrut s-o ucidă 
pe Jessie ?•“ demarează evident 
(și vizibil încă din generic), pe 
linia unei parodii de calitate : 
de astă dată, subiectul criticii 
părîndu-se a fi „romanul-foile- 
ton“ ilustrat — cu alte cuvinte, 
„Commicsul" — care dă atît de 
mult de furcă în ultima vreme 
sociologilor și educatorilor din 
Occident. Treptat însă, asistăm 
la o metamorfoză ; accentul de pe 
parodie trece în favoarea satirei, 
pentru a 
urmă, în 
pere de

ne trezi, în cele din 
fața unei veritabile o- 
„sciene-fiction“, încăr-

cată de autentică poezie, tine
rească și plină de farmec.

Regia (Vaclav Vorlicek) a reușit 
să-și deplaseze „răutatea" (căci 
orice parodie implică, necesar, 
o anumită doză de răutate, de 
cinism — chiar și numai artis
tice) către sectoarele de viață i- 
mediat contemporane, bisturiul 
său polemic disecînd fără cruțare 
unele prejudecăți sau false va
lori, afișate ostentativ și care ne 
amărăsc încă, din păcate, viața. 
Inteligent, spiritual, de un co
mic uneori atît de fin îneît re
acția, sesizarea lui de către spec
tator (rîsul, adică), se naște a- 
bia la cîteva momente după con
sumarea faptului comic in sine 
— filmul acesta, care trebuie ne
apărat văzut, reprezintă, poate, 
în primul rînd, o caldă pledoa
rie pentru dreptul oamenilor de a 
visa. Considerăm că acesta e 
punctul de plecare, acesta e no
dul ce strînge toate firele unei, 
de altfel, nu prea complicate ac
țiuni : iscate din vis, niște per
soane imaginare (eroi ai unor

reviste ilustrate) pătrund în via- 
ța de zi cu zi a unei familii, 
spărgînd, făcînd praf, distrugînd 
— tocmai prin puritatea lor e- 
lementar—imagistică — tot ceea 
ce înseamnă vechi, fals, prăfuit, 
rău, meschin. Există cîteva ad
mirabile secvențe în acest sens 
(dintre care am aminti numai 
cele în centrul cărora se află 
„familista" meschinărie întruchi
pată de soția profesorului — 
demnă de reținut interpretarea 
Danei Medrika !).

Filmul e caustic, drastic de 
caustic ; nimeni și nimic nu e 
iertat; pînă și blajinul profe
sor Beranek (interpret: Jiri 
Sovak), atît de blajin îneît a 
ajuns cu totul sub papucul soției 
(papuc de mare calibru, care 
e gata să-l tembelizeze defini
tiv), salvat către sfîrșit din ghea
rele posesive ale acesteia, își 
va primi răsplata slăbiciunii 
sale, într-un final, amintind 
pe uri alt plan, desigur — 
acela, celebru, al filmului 
Germi : „Divorț italian".

„Visul e o problemă socială !“ 
pronunță — hilariant de stupid
— unul din personaje ; „Nu e !“
— pare a avea să demonstreze 
filmul. Și reușește : visul devine 
un joc, o bucurie, un divertis
ment. O relaxare și, totodată, un 
mijloc de control ; atît colectiv, 
dar mai ales, individual ; pus 
în față cu ficțiunea, individul 
își poate realiza mai ușor atît 
năzuințele, cît și ridicolul. De 
asemenea, personajele-ficțiuiie, 
puse față în față cu realita
tea, atunci cînd își descoperă 
neviabilitatea, sînt condamnate 
sau se auto-distrug (cazul „super r
— man“-ului, de pildă, sau cel 
al „Omului cu revolverul" ; (in- 
terpreți : Juraj Visny și, respec
tiv, Karel Effa).

O fermecătoare apariție își 
are în acest film Olga Schobero- 
va (Jessie), o tînără actriță de 
care sîntem siguri — vom mai 
auzi într-un viitor apropiat; a- 
vînd de-a face cu o partitură in
grată (nu pronunță decît o sin
gură replică și încă aceea fiind : 
„Te iubesc"), actrița reușește să 
transmită — contrar feminității 
violent ostentative a costumului
— ingenuitatea și candoarea unui 
personaj rătăcit parcă într-o lu
me afurisit de precisă în in
tenții ; a unui personaj pe care 
este imposibil să nu-1 îndrăgești.

în sfîrșit: o imagine corectă, 
subordonată cu totul intențiilor 
regizorului, subliniind pînă la 
șarjă maniera de execuție a foi- 
letoanelor ilustrate de care am 
pomenit undeva mai sus, nu face 
decît să îmbogățească expresivi
tatea acestui film, la a cărui vi
zionare, tu — spectator— tră
iești din plin o senzație aparte : 
bucuria.

Și asta nu e puțin 1...

„Electrometalica" 
unitatea care se 
cu diagnosticarea 
remedierea defectelor i- 
vite la aparatura elec- 
trocasnică. De la înce
put o precizare : este u- 
nitatea din cadrul coope
rativei „Deservirea" din 
Ploiești care înregistrează 
cele mai multe recla- 
mații. Atît la operati
vitate cît și la calitate. 
Care-i sistemul de de
servire ? 7 din cei
12 tehnicieni merg pe te
ren, în depanare, restul 
lucrează la sediu. Progra
mul unității este zilnic 
între 8 și 16. Duminica 
este închis. Așa că „dacă 
vrei să-ți repari aspirato
rul, aștepți
— ne 
cetățean < 
8 B Nord, 
depanatorul 
spuneam noi 
aștepți, o zi, 
vine iama și 
nevoie de „Fram". Aceas
ta pentru că servirea se 
face la domiciliu „prompt" 
și... peste zeci de 
ceasuri (care de multe 
ori se înscriu pe cadranul 
săptămînal, nu pe cel zil
nic). Eugenia Radu din 
Bloc Nord 122 a așteptai 
acasă pe 20 septembrie 
cînd i s-a promis că vine 
un tehnician să-i repare 
frigiderul. A așteptat și pe 
21 și pe 22 pentru că iar 
i s-a promis și a avut în
credere. A patra zi a fă
cut imprudența să iasă 
din casă chiar în ceasul 
cînd depanatorul și-a a-

concediul" 
spunea un 
din blocul 

Sau chemi 
acasă — 

i — și-l tot 
, două, pînă 

nu mai ai

mintit de promisiune. 
Ceasul ăsta de „im
prudență" a costat-o iar 
timp de așteptare și 
rugăminți. Alteori, depa
natorii vin și pleacă, 
fectul rămîne. Ce-i 
grav e că cetățenii 
puși în situația să 
„roage" . ' ,
de ei. F. Damian din str. 
Popa Farcaș a dat 26 
lei depanatorului Eugen 
Lemnaru care, e drept, 
a venit la timp, dar defec
țiunea la „Fram" a ră
mas. întemeiat, reclaman
tului i s-a făcut dreptate, 
dar ne întrebăm : de ce 
le-o fi convenind lucrăto
rilor acestei unități să facă 
reparații la reparații ? 
Unde-i conștiința lor pro
fesională ? Ce măsuri se 
iau pentru ca aceasta să 
existe ? Aflăm că la a- 
ceastă unitate munca e 
în colectiv, că nu-s plă-

Normativele în vigoare 
prevăd că aparatele la 
care s-au executat repara
ții să fie controlate, sub 
aspectul funcționalității 
lor, de către șeful de uni
tate. Or fi bune normati
vele, dar în raidul nostru 
am constatat că nu se 
respectă, și numai cu exis
tența lor pe hîrtie mașina 
de

orele 16. în unitatea de 
reparat televizoare in
tră Vasile Ciocan din 
Gageni (comuna la 9 
km de oraș).

— Plătim transportul — 
i se adresează șefului de 
unitate. N-avem 
să-l aducem aici 
brațe ?... în 
I.T.P. n-avem

nici la U.R.C.M. n-am 
aflat despre existența u- 
mii dispecerat — la care 
să se concentreze cereri
le cetățenilor, care să 
dirijeze operativ tehni-

televizor ; s-a adresat 
cooperativei pentru asis
tența tehnică și i s-a 
pretins taxa de 20 lei 
(la capitolul „deplasare" 
ar veni, oricît de micAveți centru de re-

DAR NU.
MEȘTEȘUGĂREȘTE I

tiți lucrătorii după reali
zări. Responsabilul uni
tății, Haralambie Neagu, 
n-are nici un mijloc de 
control asupra lucrăto
rilor plecați în teren ; 
dacă lipsește — poate să-i 
rețină ziua. Dar a lipsi 
într-un asemenea sistem de 
dezorganizare împrumută 
o elasticitate nedorită : de 
gumelastic I

Iă, aspiratorul de praf nu 
funcționează și „Framul" 
devine cuptor.

în fonoteca muzicii u- 
șoare nu există 
cîntec „la drum 
zorul". Totuși, 
din orașul și 
ploieștene ni-1 
ză ca șlagăr, 
autorii lor ?

Sîmbătă 24 septembrie.

nici un 
cu televi- 

cetățenii 
comunele 
semnalea- 
Cine sînt

DAC-AI ȘTI CONSTANȚA

TOAMNA...
(Urmare din pag. I)

u- 
fum 

o a 
ma
ma! 
cea

~cu vilele răsucind 
șoare fuioare de 
la Eforie ai trăi 
doua dragoste, a 
turității, poate 
statornică decît
estivală căci nu soare
le bronzîndu-ți bustul 
rîvnind statuia și nici 
valurile de armonii in- 
sistînd cu texte coche
te ca anatomiile nere
ușite în mini-jupe sînt 
adevărații nuri ai Con
stanței ci poate soli
tudinea ei care invită 
la meditații, poate me
moria locurilor poten
tate ca-ntr-o sferă mu
zeală. poate nesfîrșita 
carte pe care și-au nu
mărat zilele petrecute 
aici, pe litoral, într-o 
stagiune și încă una, 
oamenii, de aici și de 
pretutindeni, cu senti
mentele lor. Eterne. 
Omenești. Orașul, sub 
toamna ploioasă e o 
scenă părăsită de ac
tori. Dar nu oricum, 
ci după ultimele gene
roase aplauze. De ac
tori care și-au Jucat 
rolul lor cel mai izbu
tit. Trăind.

practic de viitoare 
gospodină a oftat. Du

pă mamă ? După casă ? 
Nicidecum. Plecînd a 
regretat amarnic că în 
urmă lăsase casei 
care rămăsese 
viețuiască amărîtă de 
jalea despărțirii de 
odraslă, mama, fumul, 
nostalgica prezentă a 
unei sobe cu tizic care 
încălzea sgîrcit casa 
părintească.

Sezoniștii au venit 
aici, s-au minunat de 
neadevărul legendei, 

‘apoi s-au desprins, 
s-au bucurat tăcut, 
s-au bronzat, au iubit 
și au plecat. Furînd, 
toamna, soarele.

în 
să

Q Circulă pe aici 
S o poveste orien

tală. Cu o fată 
care șl-a găsit iubitul, 
măritîndu-se. Lăsîn- 
du-și în urmă casa pă
rintească, luînd cu ea 
tot calabalîcul din 
casă, de zestre și-a a- 
runcat în urmă privi
rile. Deși orientală a- 
necdota nu este melo
dramatică. sentimenta
lă. Căci fata cu simțul

3 Barul are nume 
de roman poli- 

•țist. Soios și ci
tit pe sub bancă, la li

ceu : „Macul roșu". 
Bem cafele. Turcești. 
Cu caimac. Triste sînt 
revederile : „Ce mai 
faci ? Cum o maj 
duci Și după a- 
ceea ? Privești în jur, 
clienții, obișnuiții ca
sei. Adăpostiți de 
ploaie la o cafea nea
gră, turcească, cu zaț, 
cu zahărul alături. 
Mișună printre oameni 
cumsecade și cîteva 
figuri soioase. Afaceri
ști la gura portului, 
cîțiva care și-au încer
cat șansa pe ringul de 
box, alții care au co
chetat șase zile cu o 
profesie, odihnindu-se 
în a șaptea. De atunci, 
de demult uitați și ui- 
tîndu-se aici, în barul 
cu semne de sleit ro
man polițist. In mijloc.

pivotînd adunarea 
prin replicile strigate 
fals ca-n maidanul cu 
dragoste lîncedă, un 
Adam și o Evă, dege
nerați. Dînsa cu părul 
de mălai spoit dialo- 
gînd cocoșește. Cana
lia se amuză. Mai ales 
toamna cînd marea 
scoate la țărm, epave
le. Dar se-aude deja 
zvon de oameni. Vin 
mașiniștii, curățind 
scena.

v In acceleratul 
cu care ne în-

• toarcem acasă, 
acceleratul și încă cu 
locuri (de ce i-o 
fi spunînd așa ?) care 
face 200 km în patru 
ore, culoarele sînt în
țesate poate de același 
reflux de după dorul 
de casă. Două suedeze, 
cum descifrez după în
semnele de pe bagajele 
burdușite pe culoar, se 
amuză, copilărindu-se. 
E un joc nordic, cu 
bețe de chibrite ascun
se în podul palmei. Al 
treilea partener devi
ne un băiat, cu alură 
de boxer, de categoria 
cocoș. Rupe englezește 
și mă ia ca martor la 
știința lui poliglotă. 
Suedeza cea înaltă, de 
frumusețe publicitară 
a unor corsete intime, 
suplă ca o trestie gîn- 
ditoare i se destăi- 
nuie : „Litoraluhe fru
mos, plaja foarte bună 
serviciul civilizat. E 
o vacantă pentru ma
mele cu copii".

Dac-ar ști Constanta 
vara...
V. ARACHELIAN

parat la Plopeni, adresa- 
ți-vă acolo.

— Bine dar și la Plo
peni sînt 3 km. Cu ce-1 
ducem ?

— Nu știm, cu o că
ruță... Dacă n-aveți centru 
la Plopeni...

...E bine să 
mai mulți.

întrerupem 
gurile. Notăm 
ile" tovarășului Petrică 
Andrei — șeful unității. 
„N-avem decît două ma
șini : un I.M.S. cu kilo
metraj fix (citiți folosibil 
10 zile și 20 de zile nu) 
și mașina „Service-tele- 
vizoare" care se depla
sează pe trasee. Au 
prioritate televizoarele a- 
flate în garanție." Depla
sarea pe trasee se face 
după vreun criteriu ? 
Da, dar al... întâmplării. 
Dovada ? în Găgeni, la 
un vecin al cetățeanu
lui Vasile Ciocan a fost 
tehnicianul cu „Service 
televizoare", a reparat și 
a plecat. Vasile Ciocan 
a aflat după... Nici la 
unitate, nici la condu
cerea cooperativei și

vă adunați

aici dialo- 
„explicați-

cieni pentru soluționarea 
defecțiunilor.

Ce face cetățeanul care 
are un televizor de 
reparat în post garanție ? 
Dacă-i în 
se spune 
tehnicianul 
operativă, 
de 20 lei 
ficare, 8 
tehnician, 4 lei forme) 
și apoi în urma consta
tării — costul reparați
ei (piese, manoperă etc.). 
Desigur, nimeni nu se 
gîndește la un serviciu 
pe gratis din partea 
cooperativei. Dar este a- 
cest tarif științific întoc
mit — adică în folosul 
cooperativei și al cetă
țenilor ? Un caz: Du
mitru Popa, maistru la 
Uzinele „1 Mai", locu
iește în blocul 8 B — 
Nord vizavi de unita
tea de reparații televi
zoare — Nord. (Această 
nouă secție a fost creată 
tocmai în scopul de a 
veni în sprijinul cetă
țenilor din acest nou și 
modem cartier). I s-a 
dezlipit o bornă la

oraș — ni
— solicită 

de la co- 
plătește taxa 

(8 lei veri- 
lei transport

a-fi pasul tehnicianului, 
proape 1 leu de pas).

Nu vi se pare cam 
scump ? — întreabă pe 
bună dreptate tovarășul 
D. Popa. Cooperativa nu-i 
răspunde decît prin „a- 
cesta e tariful !". Cu alte 
cuvinte... dacă-ți convine... 
La capitolul „deplasarea 
tehnicianului" — socotim 
necesară revederea tari
fului în folosul cetățea
nului și al cooperativei 
totodată. Pentru că nu e 
echitabil ca indiferent de 
ce distanță de 
tivă 
tești 
unul 
Este 
care _____ _____
lui șlagăr „la drum 
televizorul".

Dar, din păcate, nu e 
singurul. Mai sînt și... 
piesele. Deși în depozi
tul cooperativei valoarea 
pieselor se cifrează la 
sute de mii de lei, 
cetățeanului i se răspun
de aproape de fiecare 
dată „mai treceți, n-au 
sosit piesele". Explicații 
sînt multiple: 1) pen-

coopera- 
te-ai afla să plă- 

pentru deplasare 
și același preț, 

și acesta un motiv 
stă la baza nedoritu- 

cu

tru televizoare Luchian,
T. E.M.P. 2, E 49 — nu se
mai găsesc 
vreme < piese 
și uneori o 
face după 
(„aceasta în 
ricite, cînd 
uneori nu satisfacem 
loc cererile" — r- 
ne Gh. Leonte, președin
tele cooperativei „De
servirea") ; 2) sistemul de 
aprovizionare cu i
la televizoarele în 
ranție este complicat 
greoi.
perativei, cooperativa —
U. R. C. M. - ului, acesta
U. C. E. C. O. M.-ului, 
U.C.E.C.O.M. — 
adresă I.R.C.M.-uIui 
cetățeanul așteaptă sigur 
60 de 
mult), 
tuală 
întocmește 
piese, cu
repere care,
o dovedește, 
folosesc este 
dăunătoare pentru 
țean.

Dacă U.R.C.M. 
iești ar trebui 
cuiva drept de 
pentru nedoritul 
apoi cu prioritate 
cesar să-l acorde 
ratorilor de la unitatea de 
reparat radio. în raidul 
nostru la această uni
tate am recepționat ca 
prezentă pe toate lun
gimile de unde lipsa 
de solicitudine. Redăm 
numai două aspecte. 
Constanța Mihăiță — din 
comuna Bărcănești intră 
cu un aparat de radio 
care funcționează cu ba
terii. „Vi-1 reparăm ; ba
terii aveți ? „Nu... „A-
tunci nu-1 putem contro
la. Mergeți la magazin și 
cumpărați". Femeia iese cu 
aparatul în brațe. După 
un timp revine. „Nu 
există baterii rotunde pen
tru aparatul meu. Ce să 
fac ?“ „Mergeți și cumpă
rați din celelalte". Femeia 
iese tot cu aparatul în 
brațe sub privirea in
diferentă a cooperato
rilor, a șefului de uni-

de multă 
de schimb 

reparație se 
70 de zile 
cazuri fe
le găsim ; 

de 
ne spu-

piese 
ga- 

t Și 
Unitatea cere co-

face 
și...

zile (și 
Aproximația 
cu care 

baremul 
anumite 
practica 
nu se 

empirică și 
i cetă-

mai
ac-
se 
de

Plo- 
să dea 

autor 
șlagăr 
e ne- 

coope-

tate — V. Manolescu. 
După jumătate de oră 
revine cu bateriile și 
abia de-acum încolo meș
terii îi vor 
radioul...

Cazul lui 
din comuna 
într-un fel 
dar mai 
venit în urmă cu cîteva 
zile să i se repare pikup- 
ul. Unitatea n-avea piesa 
defectă, diuza. I s-a spus 
clientului să și-o cumpere 
singur de la magazin. A- 
cesta după ce a cumpă
rat-o a întârziat o zi și 
cînd ă venit să o aducă, 
pikup-ul era reparat, cu 
explicația „între t imp 
am primit noi pițse". 
Că a fost pus pe drumuri, 
că plătește dublu — se 
pare că aceasta nu-i o pro
blemă care să-1 intereseze 
pe șeful unității.

Pentru că prea ades am 
întîlnit în raidul nostru 
tendința din 
cooperatorilor, 
de unități, a 
Cooperativei 
rea" și chiar 
cerii U.R.C.M. 
motiva, de ; 
ținem să subliniem 
adevăr 
„motive" și „scuze' 
auzit că 
cînte nici 
difuzor defect, n-am vă
zut să înghețe nici o 
pioătură de apă într-un 
„Fram" cu siguranța arsă. 
Dar cu măsuri 
și eficiente de 
ere a deficiențelor 
organizarea muncii, 
simț de răspundere și 
ciplină profesională 
partea cooperatorilor, cu 
aspra sancționare a lipsuri
lor ori de cîte ori se ivesc, 
și preîntîmpinarea lor prin- 
tr-o exigentă muncă de 
control 
da!

Mihai Neagu 
Românești, e 

asemănător, 
complicat. A

partea 
șefilora

conducerii 
„Deservi- 

a condu- 
— de a 

a explica, 
un 

arhicunoscut : cu 
n-am 

ar putea să 
un radiou cu

energice 
remedi- 

în 
cu 

dis- 
din

și îndrumare

FLORICA POPA 
I. TEOHARIDE

REPARTIZAREA ABSOLVENȚILOR
(Urmare din pag. I)

cuvenea cu prioritate Otiliei 
Busuioc. Unde să lucreze însă 
Tamara Simelnicu ? Răspun
sul la memoriul pe care îl 
înaintase a venit abia la 25 
septembrie cu soluția î Există 
o catedră de română disponi
bilă în satul Recea, din raio
nul Costești. Va preda acolo.

Bucuroasă că, în sfîrșit, 
poate să-și înceapă munca, 
absolventa s-a prezentat di
rect în sat. Dar o nouă de
cepție... Aici nu exista nici un 
post vacant. Au urmat alte 
drumuri, alte audiențe la mi
nister. în sfîrșit, lucrurile s-au 
clarificat definitiv : era vorba 
de o greșeală de dactilografie 
pe hîrtiile înaintate de secția 
raională de învățămînt. Se 
scrisese Recea în loc de 
Rociu. Astfel, abia la 1 octom
brie, Tamara Simelnicu putea 
ocupa cu adevărat postul de 
profesoară, constrînsă de îm
prejurări să accepte un post

oarecare — cel care se mai 
găsise disponibil și nu acela 
pe care îl alesese, avînd tot 
dreptul să facă asemenea ale
gere.

Nu este acesta singurul caz 
cînd un absolvent a fost pus 
inutil pe drumuri, pentru o 
vreme. Sîntem în posesia unor 
date care arată că numai pen
tru regiunea Argeș, secția re
gională de învățămînt și ser
viciul mișcării personalului 
didactic din Ministerul Invă- 
țămîntului au trebuit să re
zolve 16 asemenea situații, 
create în urma următoarelor 
categorii de erori : catedra 
publicată in mod greșit ca 
vacantă, repartizare acordată 
greșit la comisiile de reparti
zări.

în raionul Luduș, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară. 
28 de catedre de limbă ro
mână au fost solicitate de 
56 de „titulari", absolvenți 
cu repartiție. Explicația : s-au 
dat repartiții duble.

Am vrut să aflăm în amă
nunt care au fost erorile da
torită cărora atîția absolvenți 
au fost puși inutil pe drumuri, 
dacă asemenea anomalii au 
existat și in alte regiuni, cine 
sint vinovății, cum a fost so
luționat fiecare din aceste 
cazuri. Ne-am adresat în a- 
cest scop serviciului mișcării 
personalului didactic, din Mi
nisterul învățămîntului.
Ni s-a răspuns că un colectiv 
al ministerului a cercetat deta
liat aceste probleme pentru 
fiecare regiune în parte — a- 
nalîzînd cauzele, cine sint vi
novății și răspunzătorii — că 
se redactează un studiu în ca
re sint expuse concluziile. 
Peste cîteva zile, ne-a spus to
varășul director general 
Radu, vă putem furniza, 
mai cu avizul conducerii 
nisterului învățămîntului 
datele solicitate. Va trebui să 
ne adresați în scris întrebările. 
Deși ne îndoim că asemenea

Ion
nu-
Mi-

informații sînt comunicabile 
presei numai în acest mod, 
așteptăm elaborarea studiului, 
care, prin natura conținutului 
său, reclamă operativitate, 
pentru a oferi cititorilor CON
CLUZIILE cele mai corespun
zătoare. Sîntem încredințați că 
direcțiile de resort ale Minis
terului învățămîntului vor afia 
în acest scop răspunsuri la 
următoarele întrebări:

1. De ce la repartizarea ab
solvenților au apărut aseme
nea anomalii ? De ce acestea 
au fost atît de numeroase ?

2. Cine sînt vinovății ? Ce 
sancțiuni administrative și 
materiale au fost sau vor fi 
aplicate acestora ? Cine plă
tește despăgubiri bănești ab-

degeaba pesolvenților puși 
drumuri ?

3. în ce mod 
pentru evitarea 
malii în viitor ?

I. TRONAC

se va acționa 
acestor ano



SEMICENTENARUL
MARELUI OCTOMBRIE

INF
PLECAREA

TOVARĂȘULUI

MAXIM BERGHIANU

Primul spectacol

prezentat

de Teatrul

Expoziția afișului 
politic sovietic

ÎN R. P. BULGARIA

Academic Gruzin

Colectivul Teatrului Academic 
Gruzin de stat „Șota Rustaveli" 
din R.S.S. Gruzină, care între
prinde un turneu în țara noas
tră în cadrul „Zilelor culturii 
sovietice", organizate cu prile
jul sărbătoririi semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a prezentat marți 
seara, la sala Comedia a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale", 
un spectacol de gală cu drama 
„Măria sa poporul". Piesa este 
inspirată din viața unei familii 
de muncitori și a uzinei în care 
aceștia lucrează. Rolul principal 
a fost interpretat de artistul po
porului al U.R.S.S., Sergo Zaka
riadze.

La spectacol au asistat tova
rășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion Sto- 
ian, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., prof. dr. docent Alexan
dru Bălăci, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., acad. Zaharia Stan- 
cu, președintele Uniunii Scriito
rilor, directorul Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale", activiști 
de partid și de stat, oameni de 
cultură și artă.

’ Au participat, de asemenea, A. 
V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, membri 
ai ambasadei, precum și delega
ția culturală sovietică în frunte 
cu Vladimir Baskakov, vicepre
ședinte al Comitetului de stat 
pentru cinematografie de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

(Agerpres)

Intilnire intre grupul

de cineaști sovietici

și cineaști români

Cineaștii din U.R.S.S., pre- 
zenți la București cu prilejul 
„Festivalului filmului sovie
tic", au făcut marți dimineața 
o vizită la Asociația cineaștilor 
din România, unde au avut o 
întrevedere cu regizorul Ion 
Popescu-Gopo, vicepreședinte 
al Asociației, și cu alți mem
bri ai conducerii A.C.I.N. A a- 
vut loc o 
ocupările 
spectivă 
sovietice.

discuție privind pre- 
actuale și de per- 

ale cinematografiei

(Agerpres)

ORMAȚII
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Sandu Ioan a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Popu
lară Mongolă, în locul tovară
șului Petre Niță, care a fost 
rechemat în centrala Ministe
rului Afacerilor Externe.

an
tura românească", organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice și Universitatea Popu
lară București.

A urmat un program muzical 
susținut de orchestra „Camerata".

Marți, parlamentarii italieni în 
frunte cu senatorul Giuseppe Ma- 
ria Sibille, președintele grupului 
parlamentar Italia-România, aflați 
în regiunea Brașov, au fost oas
peții cooperatorilor de la Bod, 
unde au vizitat ferma agrotehni
că, locuințe ale cooperatorilor și 
s-au interesat de modul de orga
nizare, de conduoere a unității și 
de retribuire a muncii.

La uzinele „Tractorul", direc
torul general al uzinei, Emil 
Oniga a prezentat oaspeților prin
cipalele realizări și perspective 
ale întreprinderii.

După amiază, parlamentarii 
italieni au vizitat laboratoarele 
Institutului Politehnic și comple
xul". studențesc din localitate.

• „PLATONOV" SUB AL TREILEA TITLU LA CLUJ • O 
NOUA PIESA ROMANEASCA ÎN PREMIERA • PERSPEC
TIVE LA TEATRUL DIN BRAȘOV e SE APROPIE FESTI
VALUL NAȚIONAL AL TEATRELOR DRAMATICE • 

TEATRUL PENTRU COPII LA TELEVIZIUNE.

de Crin Teodorescu, în a cărui 
carieră artistică întâlnirea cu o 
altă piesă a lui Sergiu Fărcășan 
a însemnat obținerea premiului 
C.S.C.A. pentru spectacolul Tea
trului Național din Iași cu 
„Steaua polară". în distribuție : 
Dorin Varga, Nucu PSunescu, 
Camelia Zorlescu, Ioana Mano- 
lescu și alții.

• După un „Hamlet de pro
vincie" (la Teatrul de Comedie) 
și „Platonov" (la Teatrul Națio
nal din Craiova), o nouă scenă 
de prim-rang a țării se oprește 
la această mai puțin cunoscută 
piesă a lui Cehov. E vorba de 
Teatrul Național din Cluj, care 
o va reprezenta în premieră mîi- 
ne seară, în regia lui Ioan Taub. 
Noul spectacol se numește „Ne
fericitul Platonov".

Marți după amiază, la Gale
ria fotografică din strada Brezo- 
ianu s-a deschis o expoziție de 
fotografie artistică poloneză, ma
nifestare organizată de Aso
ciația artiștilor fotografi din Ro
mânia.

Expoziția prezintă circa 100 de 
lucrări alb-negru, care se înscriu 
în temele propuse de cei doi 
artiști polonezi prezenți : „Omul 
mic" de Zofia Rydet și „Motiv 
muzical" de Andrej Sborsld.

Marți seara, tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, a 
părăsit Capitala, plecînd la Sofia, 
unde va avea convorbiri cu tova
rășul Apostol Pașev, președinte
le Comitetului de Stat al Plani
ficării al R. P. Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți membri 
ai conducerii Comitetului de Stat 
al Planificării, precum și Gheor- 
ghi Bogdanov, ambasadorul Bul
gariei la București,

(Agerpres)

(1917-1967)
In fața unei numeroase asis

tențe, alcătuită din oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile bucureștene, a avut loc, 
marți seara, la Ateneul Român 
„Colocviul de civilizație și cul-

• Duminică seara, Teatrul 
„C. I. Nottara" ne va oferi cea 
dinții premieră a stagiunii cu o 
piesă originală inspirată din con
temporaneitate : „Lovitura" de 
Sergiu Fărcășan, autor ale cărui 
prime două piese („Steaua po
lară" și „Sonet pentru o păpușă") 
au văzut lumina rampei la ace
lași teatru. Regia este semnată

• Joi 5 octombrie, la direcția 
Teatrului de stat din Brașov a 
fost instalat artistul poporului 
Sică Alexandrescu.

Numirea deschide perspective 
de dezvoltare firească acestui 
teatru, al cărui repertoriu din 
ultimii ani n-a strălucit prin in
ventivitate.

ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET

Azi se deschide o importantă reuniune științifică

• între 10 și 20 decembrie 
va avea^loc la București Festi
valul Național al teatrelor dra
matice, manifestare artistică de 
amploare în. cadrul căreia tea
trele vor prezenta cele mai bune 
spectacole cu piese românești 
ain stagiunea trecută și din cea 
actuală. Pentru selecționarea 
participanților, săptămîna aceas
ta o comisie a Consiliului Tea
trelor a pornit într-un lung 
nerariu prin țară.

iti-

Afișul constituie evident una 
dintre cele mai populare și — 
ca implicație socială — cele mai 
directe și eficace forme de ar
tă puse în slujba unui scop sau 
ideal. Puterea sa de persuasiune 
este imensă și marile epoci și 
transformări istorice au știut 
să și-1 apropie. Uniunea Sovie
tică se situează printre țările 
cu tradiție în arta afișului, în
deosebi a celui politic, a cărui 
funcție agitatorică a servit cau
zei revoluției, transformărilor 
economico-sociale care i-au ur
mat, spiritului mobilizator din 
timpul intervenției străine 
(1919) sau Marelui Război de 
Apărare a Patriei. Expoziția 
afișului politic, organizată în 
pragul aniversării a 50 de ani 
de la Marea Revoluție din Oc
tombrie, expune succint aceas
tă evoluție, această „scurtă is
torie" a afișului sovietic. Ceea 
ce reține atenția de la bun în
ceput, îndeosebi la afișele mai 
vechi, este în ciuda unei ținute 
plastice obișnuite (altfel cu ta
lent realizate, fără vreun ac
cent deosebit, însă pe invenția 
sau insolitul imaginii), marea 
lor capacitate de a reține aten
ția, de a fi extrem de firești, 
dar în același timp extrem de 
apropiate publicului, unele păs- 
trînd în ele încă fiorul unei in
candescențe. într-un afiș de 
Moor („Te-ai înrolat volun
tar ?“) un ostaș țintuiește cu o 
privire și un gest energic pri
vitorul, reamintindu-i cu ascu
țimea unui strigăt necesitatea 
acută a zilei : aceea de a lupta. 
Alt afiș, de pildă, (,.Au ascultat, 
au hotărît", autor V. Klunnan) 
contrapune prlntr-un montaj 
brusc două Imagini elocvente : 
crucișătorul „Aurora" dînd 
semnalul revoluției, și izgo
nirea de către trei ostași roșii 
a vechii administrații, a vechii 
puteri. Simbolica imaginii e cu
rentă, însă efectul dramaturgie 
e remarcabil. Peisajul din pri
ma secvență e de un albastru- 
gri, tern, anchilozat ca și at
mosfera camerei din a doua 
secvență. Salva de tun, ostașii,

însă, aduc prin roșul lor intens 
și ardent, o acută senzație de 
înnoire, de mutații valorice ra
dicale. Din cadrul acestei teme 
am mai cita utilele și incisivele 
afișe satirice, de tipul vitrine
lor ROSTA («„Ridichea" sovie
tică»-, „Banda lui Denikin", „La 
carul călăului Kolceak, bogatul, 
popa și culacul"). Mai senine, 
mai calde ca sentiment, afișele 
consacrate temelor reconstruc
ției și muncii („Demobilizații pe 
șantiere", „Pentru binele po
porului sovietic să construim 
noi centrale electrice", „Să va
lorificăm în R.S.F.S.R. 25 mili
oane de pămînturi noi", „Să 
transmitem tinerei generații 
experiența celor vîrstinci"), im
pun și prin atmosfera de dem
nitate umană pe care o expri
mă, prin relevarea chipului 
unui om nou. ale cărui trăsă
turi se esențializează plastic și 
conceptual pînă la limita sim
bolului și alegoriei Din aceleași 
teme mai remarcăm două lu
crări de ținută artistică, adec
vată genului („Să dai o produc
ție de calitatea întîi" și „2 + 2 
= 5"), care utilizează o imagine 
simplă dar pregnantă, un text 
scurt, ușor de reținut, tehnica 
colajului etc. în afișele cu tema 
apărării patriei întîlnim nume 
consacrate ale artei sovietice 
ca : D. Sokolov-Skalea („întă
rește apărarea U.R.S.S."), I. To- 
idze („Pentru patria-mamă"), 
V. Koretki („Forțele noastre 
sînt fără număr"), Kukrîniksî 
(„Să nimicim fără cruțare duș
manul"). Dintre cele consacra
te aniversării Revoluției rețin 
în mod deosebit atenția două : 
„50 de ani de putere sovietică" 
a lui I. N. Vasiliev, o subtilă și 
simbolică regie între valori de 
negru (o barocă stemă imperia
lă) și roșu (o flamură pură, 
simplă, luminoasă a revoluției) 
și „1917—1967“ semnat de G. 
Gubanov și N. Ceaplin. Intr-un 
bloc de piatră, (reprodus prin 
tehnică foto) un medalion sculp
tat „învie" imaginea crucișă
torului „Aurora", la care un 
mic punct roșu, drapelul de Ia 
proră, de intensitatea unei cu
lori vegetale, vibrant ca o pe
tală, amintește sacrificiile și 
victoria unui etern ideal uman. 
Sobrietatea tonurilor, a dese
nului, monumentalitatea și re
ținerea ritmului, o fac nu nu
mai o izbutită lucrare plastică 
ci și o evocare gravă, semni
ficativă a marelui eveniment 
petrecut în luna octombrie a 
anului 1917.

Duminică, 15 octombrie — 
dimineața la orele 6, autoca
rele O.N.T., Agenția Bucu
rești, vă așteaptă pentru ur
mătoarele itinerarii : Ostrov ; 
Curtea de Argeș ; Bran ; Po
iana Brașov ; Valea Călugă
rească. Amatorii de peisaje 
montane vor putea pleca 
sîmbătă la prînz, pentru o 
zi și jumătate, pe Valea Pra
hovei, la cabanele din masi
vul Bucegi. O.N.T. îngrijin- 
du-se de crearea unor condi
ții optime de călătorie pen
tru amatorii de turism — a- 
sigură, în vederea acestei 
excursii, un tren special. 
Procedînd. ca totdeauna, la 
recomandarea, pentru citito
rii noștri, a uneia din aceste 
excursii — facem acest lu
cru, de astă dată în favoa
rea itinerariului București — 
Curtea de Argeș. Argumen
tele vi le oferă tovarășul 
Stelian Popescu, muzeograf 
la Muzeul de Istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democrati
ce din România : „Traseul 
oferă posibilitatea vizitării 
unuia din cele mai deosebite 
monumente naționale, de o 
rară frumusețe și finețe 
arhitectonică, mînăstirea 
Curtea de Argeș, de Ia a că
rei zidire s-au sărbătorit re
cent 450 de ani. Ctitorie a 
lui Neagoe Basarab șl doam
nei Despina, la începutul se
colului al XVI-lea, pe locul 
unui zid părăsit 
vit, mînăstirea a 
țită la 15 august 
mai tîrziu, însă.
după moartea domnitorului, 
ginerele acestuia, Radu de 
la Afumați, săvîrșește opera 
începută de înaintașul

Dacă legenda 
zidirea a fost 
jertfa Anei lui 
este mai puțin 
domnitorul a investit în 
ceastă lucrare fonduri serioa
se. „Se zice că la atîta nevoie 
ajunsese cînd zidea mînăsti
rea Argeșului, îneît Doamna 
și-a vândut nu numai toale
ta cea prețioasă, dar chiar și 
cerceii". (Cuvintele aparțin 
istoricului grec Dionlsie Fo- 
tino). Atît truda 
eit și investițiile 
sului fondator au 
înălțarea acestei 
podoabe a arhitecturii româ
nești, unică în lume".

Iată, așadar, argumente, 
dedesuptul cărora orice co
mentariu ar fi de prisos.

Astăzi dimineață, în Sala Mică 
a Palatului Republicii Socialiste 
România, se deschide o nouă și 
importantă reuniune științifică : 
primul congres național de gas
troenterologie.

Timp de patru zile reputați 
cercetători în domeniul gastro- 
enterologiei (domeniu al științe
lor medicale care se ocupă de 
cunoașterea și tratarea bolilor di
gestive), vor dezbate câteva pro
bleme fundamentale privind ul
cerul gastric, hepatita cronică și 
colita ulceroasă.

Continuînd remarcabilele tra
diții ale medicinei românești re
prezentate în acest domeniu de 
profesorii Băităceanu, Hortolo- 
mei, Hațieganu, Lupu — școala 
românească de gastroenterologie 
a obținut în ultimii ani succese

remarcabile pe drumul luptei 
pentru reducerea morbidității di
gestive.

400 de cercetători români, pre
cum și 100 de cercetători stră
ini din diferite centre științifice 
ale Europei și ale Americii, vor

sintetiza în cadrul congresului o 
îndelungată experiență medicală, 
vor contura viitoare etape de lu
cru în domeniul 
giei.

gastroenterolo-

TR. POTERAȘ

® în sfîrșit, teatrul pentru 
pii pare a-și fi găsit locul 
programul Televiziunii. “ 
nică dimineața am putut urmări 
pe micul ecran un bun specta- 
tacol al Teatrului de stat din 
Galați cu dramatizarea lui Ser- 
ghei Mihalkov după „Prinț și 
cerșetor" de Mark Twain. înre
gistrat pe telerecording, specta
colul va fi prezentat și în relu-

co
in 

Dumi-

tîndr pictor expune la Paris

și neispră- 
fost 
1517.
la 5

sfin- 
Abia 

ani

Tînărul pictor A- 
postol Nicolae, care 
a expus pentru pri
ma oară în 1966 la 
București, unanim a- 
preciat de critică, a 
terminat de curînd la 
Baia Mare o lucra
re monumentală — 
o frescă de 120 de

m.p. în holul Teatru
lui de stat, care tra
tează mitul ploii, ri
tualul dansului, do
rința de zbor a omu
lui etc. Acum el e 
prezent la Expoziția 
Mondială a tineretu
lui de la Paris cu un

ciclu de 4 tablouri, 
intitulate „Mituri". 
Un diapozitiv al 
frescei de la Baia 
Mare va fi prezentat 
la simpozionul de la 
Paris, din octom
brie, unde Nicolae 
Apostol face parte și 
din juriu.

V.lKIKÎl II PE GLOB

O albină 
artificială

Această albină din 
material plastie ușor, 
este opera fiziologi
lor de la Institutul 
Pavlov din Leningrad. 
Ei au plasat-o în in
teriorul unui stup și 
au dirijat-o prin tele
comandă cu o frec-

vență identică cu 
aceea a unei albine 
lucrătoare, atunci cînd 
descoperă o sursă de 
hrană. Albina 
ficială a fost 
primită de către 
binele din stup 
a reușit să se 
înțeleasă de 
reușind să-și 
tovarășele de 
locurile unde 
sînt bogate în

arti- 
bine 

al-

surate 
atragă 

stup în 
florile 

nectar.

mai puțin de 6 mi
lioane de kilometri...

Laserii- 
inamicii 

accidentelor I

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

regia : Gheorhi Natanson

cu : Tatiana Doronina, Natalia Teneakova, Mihail Jarov,

Evgheni Evstigneev

glăsuiește 
ridicată 
Manole, 
adevărat

Pentru' 6 milioane de km

meșterilor, 
mărinimo- 

concurat la 
nestemate

I. A.

Uriașa perna pneu
matică pe care o ve- ■ 
dețî în fotografie nu 
este altceva decît un 
rezervor de carbu
ranți realizat de spe
cialiștii francezi cu 
scopul de a fi remor
cat pe marile ocea
ne, asigurînd rezer
vele de combustibil

intr-o 
cursă lungă.

„Perna" are o ca
pacitate de peste 600 
mii litri. Benzina pe 
care o poate trans
porta ar ajunge unui 
autoturism de capaci
tate cilindrică medie, 
pentru a străbate nu

Recent, o firmă a- 
mericană a propus 
utilizarea laserilor 
pentru evitarea cioc
nirii automobilelor, 
a accidentelor de 
circulație. Dispoziti
vul imaginat, cuplat 
la indicatorul de vi
teză, este un laser 
care emite unde in- 
fraroșii. Acestea, 
ciocnindu-se de e- 
ventualele obstacole 
de pe șosea, se re
flectă și declanșează 
un sistem automat 
de frînare, în funcție 
de viteza mașinii și 
de distanța pînă la 
obstacol.

Se prevede că la
serul, ale cărui do
menii de aplicație se 
lărgesc necontenit, 
va servi și în alte 
scopuri. Cu ajutorul 
unor dispozitive ase
mănătoare se va pu
tea determina de a- 
semenea cu precizie 
viteza unui vehicul, 
se va realiza trans
miterea de informa
ții de la un vehicul 
la altul. Pentru a- 
ceasta se vor folosi 
unde codificate care 
permit Identificarea 
unei mașini, a con

ducătorului și a în
cărcăturii ei. a desti
nației. Astfel de a- 
parate vor putea fi 
folosite și pentru pla
ta automată a taxe
lor de intrare pe 
marile autostrăzi 
sau pentru deschide
rea automată a uși
lor garajului.

ASTĂZI, 
PARTIDA RETUR

C. Argeș - 
Ferencvaros

p.j.

Pentru 
Sherlock 
Holmes...

Din țara lui Sher
lock Holmes ne-a 
parvenit această no
utate : un polițist 
care găsește un fir de 
păr pe locul unei cri
me poate ști cu ex
actitate dacă a apar
ținut unui bărbat sau 
unei femei. Această 
nouă metodă de cer
cetare se practică în 
laboratorul atomic 
din Haldermaston. La 
bază stă o constata
re pur chimică : în- 
tr-un fir de păr de 
bărbat se află mai 
mult sodiu, magne
ziu și crom ; pe cînd 
într-un fir de păr de 
femeie se distinge 
o cantitate crescută 
de mercur, zinc, cal
ciu, brom, antimoniu, 
aramă și aur.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Opera Română : Oedip, 
19,30 ; Teatrul de Stat de Ope
retă : Țara surîsului — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" — Sala Studio : Se
ringa, ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — Sala Schitu 
Măgureanu : Un tramvai numit 
dorință, ora 20 ; Sala Studio : 
Sfintul Mitică Blajinu, ora 20 : 
Teatrul „C. I. Nottara" Sala 
Magheru : Henric IV, ora 19,30 
Sala Studio : Absența unui vio
loncel, ora 19,30 ; Teatrul Mic 
(în Sala Teatrului de Comedie) : 
Incident la Vichy, ora 19,30 : 
Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ca-n filme, oara 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : Naufragiații, ora 
16,00 ; Teatrul Țăndărică : Iar
marocul piticului Clip, ora 
17,00 ; Circul de Stat : Interna
tional Circus program, ora 19,30.

PASAREA PHDNIX — cinema
scop

rulează la Patria (orele 12; 15; 
18; 21), în programul viitor 
PROSTĂNACUL, Capitol (0- 
rele 9; 12; 15; 18; 20,45), Gri- 
vita (orele 15; 17.45; 20,30).

SORA CEA MARE
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45: 14; 16,30; 18,45; 21).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45). Feroviar (ore
le 8; 10,30; 12,45; 15,15; 17,45;
20.15) , Excelsior (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

CINE CĂLĂREȘTE
UN TIGRU...

rulează la București (orele 
8.45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra (orele 
20,30).

FARAONUL 
ambele serii

rulează la 
12,15; 15,45; 
(orele 8,45; 12,30; 16,15; 20).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND-YARD — cinema
scop—

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,30; 21), Au
rora (orele 8,15; 10,30; 13;
15.30: 18; 20,30).

CINE EȘTI DUMNEATA 
DOMNULE SORGE 7

rulează la Lumina (orele 8,30; 
11,15; 13,45).

9; 11; 16; 18,15;
— cinemascop
Tomls (orele 8,45; 

19,15), Melodia

TRAI
(orele

COPII 
DE

ii,3o;

15,30;

ATITA TIMP CIT VOI 
rulează la Lumina 
16,30; 18,45; 21).

PROGRAM PENTRU 
DIMINEAȚA, PROCESUL
LA VERONA

rulează la Doina (orele 
13,45; 16; 18,30; 21).

CIOCÎRLIA
rulează la Union (orele 
18: 20,30).

SE RĂRESC NORII — MAXIM 
GASPARIN — ROMANȚE, DE 
UNDE VIN COPIII — 1001 DE 
DESENE — PIATRA ȘI ROA
TA, EXPRESUL DE NOAPTE 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE — cinemascop

rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MARI — cinemascop —

rulează la Dacia (orele 7,30— 
21 în continuare). Miorița (o- 
rele 15,15; 17,45; 20,15).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASA — cinemascop 

rulează 
15,30—18).

PANTERA 
mascop 

rulează 
15,30; 18;

RECOMPENSA — cinemascop 
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,30). Arta (orele 15,30; 
18; 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30) Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

la Buzești (orele

NEAGRĂ — cine-
la Crîngașl (orele
20,30).

CANALIILE *
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30). Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

CUM SA FURI UN MILION — 
cinemascop

rulează la Popular (orele 15; 
18; 20,45), Ferentari (orele
15,30; 18; 20,30).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20.30).

FRENCH CAN-CAN
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,30).

SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii —

rulează la Volga (orele 9,30; 
16,15; 19,45).

SUS MIINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30).

MARELE RESTAURANT — 
cinemascop

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN
ARKANSAS — cinemascop 

rulează la Progresul 
15,30; 18; 20,30).

CASTELANII
rulează la Lira (orele 
18; 20,30), Cotroceni 
15,30; 18; 20,30).

ȚAR ȘI GENERAL

(orele 9;

ȘI EU 
(orele 12;

rulează la Pacea (orele 16; 
18; 20).

TOM JONES 
rulează la Central 
15; 20,45).

BUNICUL, KYLIJAN 
rulează la Central 
18).

DIMINEAȚA, DEVREME 
—cinemascop—

rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

COMISARUL X — cinemascop 
rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30).

MIERCURI 11 OCTOMBRIE
1967

(orele

15,30; 
(orele

15,25 — Fotbal : Levski So
fia — F. C. Milano. Transmisi
une de la Sofia ; 17,50 — Fot
bal : Ferencvaros — F. C. Ar
geș. Transmisiune de la Buda
pesta ; 19,40 — Telejurnalul de 
seară ; 20,00 — „Alma - Matei"
20,40 — Refrene îndrăgite ; 21,00 
— Avanpremiera ; 21,15 — Fil
mul artistic : „Tunelul" — co
producție româno-sovietică ; 
22,50 — Telejurnalul de noapte ; 
23,00 — închiderea emisiunii.

I

BUDAPESTA (prin telefon 
de la trimisul ziarului, Vasile 
Căbulea).

„F.C. Argeș n-a depus încă 
armele" : acest titlu, apărut în 
prima pagină în „Nepsport", 
deși cu sensuri nu prea clare, 
ilustrează cum nu se țoate mai 
bine atmosfera sub care se aș
teaptă partida retur dintre echi
pele F.C. Argeș și Ferencvaros 
din cadrul Cupei orașelor tîr- 
guri.

Meciul este așteptat cu un mare 
Interes. Pînă ieri dimineața 
erau asigurați 90.000 de specta
tori. Ferencvaroș speră într-o 
victorie care să-i aducă califi
carea, pentru a scoate din ini
mă amărăciunea care stăruie 
de la acel 3—1 de la Pitești. Ră- 
mîne de văzut dacă vor fi de 
acord și colegii lui Barbu și 
Dobrin. Fără să exagereze, pi- 
teștenil manifestă un bun mo
ral pentru acest joc. Argeșul 
este echipă omogenă, cu o idee 
tactică unitară șl proprie de 
joc, cu voință și putere de 
luptă. Așteptăm ca aceste atri
bute, să dea roade.

Meciul este programat astăzi, 
miercuri, începînd de la orele 
17,15 (18,15 ora Bucureștiulul) și 
va fi transmis de televiziunea 
noastră. în continuare, pe ace
lași stadion, va avea Ioc întîl- 
nirea dintre Vasas, campioana 
Ungariei și Dundee, campioana 
Irlandei.

Așadar, pe Nepstadion, un 
adevărat recital de fotbal. Iată 
și protagoniștii primului act al 
acestui atractiv cuplaj : F. C. 
Argeș : Coman, Ioachim Popes
cu, Barbu, Ilie Stelian, 
nu, Prepurgel, Olteanu, 
Țurcan, Dobrin, Jercan ; 
varoș : Takacs, Novak, 
Szocs, Pancsies, Iuhasz,
Karaba, Albert, Varga, Fenyvesi 
sau Katona.

Vulpea- 
Kraus, 

Ferenc- 
Matrai, 
Rakoși,

Pe scurt
• Meciul de șah dintre selec

ționatele R.S.S. Letone și Româ
niei, disputat la Riga (în d®uă 
ture la 10 mese) s-a terminat cu 
victoria șahiștilor români 
nil de 11—9.

la sco-

• In zilelede 14 și 15 
brie, Clubul Sportiv 
București organizează un con
curs de haltere pentru juniori 
dotat cu „Cupa Steaua". La în
trecerile, care se vor desfășura 
în sala din Calea Plevnei nr. 
114, au fost invitați să participe 
tineri halterofili din cluburile 
și asociațiile sportive bucu- 
reștene Rapid, Olimpia, Dina
mo, Grivița Roșie, Sirena, Mă
tasea Populară, Viitorul și 
Steaua.

octom- 
Steaua

© Pe velodromul Dinamo din 
Capitală s-a desfășurat ieri, în 
cadrul campionatelor republi
cane de pistă, proba de semi- 
fond cu adițiune de puncte. 
Titlul de campion a revenit ci
clistului Vasile Burlacu 
(Steaua) care a totalizat 35 
puncte, realizînd pe cele 1L0 da 
ture timpul de 54’56”.



V

Lucrările sesiunii O.N.U

CUVÎNTAREA CONDUCĂTORULUI
DELEGAȚIEI ROMÂNE MIRCEA MALIȚA

Conducătorul delegației ro
mâne la Sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. și-a început 
cuvîntarea arătînd că în lumea 
contemporană în care fenome
nele se repercutează rapid a- 
supra ansamblului raporturi
lor internaționale, toate țările 
•sînt vecine. Orice progres pe 
calea colaborării și destinderii, 
ca și orice moment de criză 
în relațiile internaționale, se 
răsfrînge inevitabil asupra 
vieții fiecăruia și de aceea ni
meni nu poate 
soarta sa de a

La sesiunea 
din iulie a.c. a 
Naționale, consacrată activită
ții internaționale a României, 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
arăta : „Politica externă a Re
publicii Socialiste România dă 
glas aspirațiilor profunde ale 
poporului român, care, consa- 
crîndu-și forța și energia uria
șei opere creatoare, pașnice, 
de edificare a noii orîndviri, 
manifestă în același timp un 
înalt spirit de responsabilitate 
pentru cauza socialismului și 
progresului social în lume, 
pentru soarta întregii ome
niri". Participarea țării noas
tre la viața internațională este 
animată de convingerea că în 
societatea contemporană acțio
nează forțe în măsură să stă
vilească primejdiile la adresa 
păcii și să imprime evenimen
telor un curs rațional și pozi
tiv. O cerință fundamentală 
pentru crearea unor asemenea 
condiții care să îngăduie ome
nirii înfăptuirea marilor sale 
năzuințe spre progres și civi
lizație, constă î* respectarea 
strictă a dreptului. fiecărui po
por de a-și hotărî singur soar
ta, fără amestec din afară, a 
suveranității și independenței 
fiecărui stat.

O trăsătură caracteristică a 
epocii pe care o trăim, de na
tură a întări încrederea în ca
pacitatea comunității interna
ționale de a-și rezolva proble
mele — a declarat M. Malița
— este participarea tot mai 
intensă a tuturor țărilor, mari 
sau mici, la soluționarea aces
tora. Noile condiții ale dezvol
tării sociale fac necorespun
zătoare concepția conform că
reia destinul omenirii depinde 
de un număr restrâns de pu
teri privilegiate. Accesul la in
dependență al unui număr 
mare de state, ca urmare a 
prăbușirii sistemului colonial, 
consolidarea independenței al
tor țări afirmă, în zilele 
noastre, o nouă realitate, con
sacră caracterul universal al 
relațiilor între state. Astfel, 
principiul egalității în drep
turi capătă o vigoare sporită, 
deschizînd noi orizonturi și 
posibilități pentru afirmarea 
rolului tuturor statelor în do
meniul politic.

Subliniind că marilor pu
teri le revine și astăzi o răs
pundere însemnată față de 
soarta păcii, datorită poten
țialului și influenței lor, iar 
Carta le conferă o poziție deo
sebită în problemele legate de 
securitatea internațională, vor
bitorul a arătat că țările 
mici și mijlocii pot juca un 
rol important în promovarea 
unei atmosfere de înțelegere 
și bună vecinătate, în promo
varea justiției și dreptului in
ternațional. Astfel, în Europa
— a spus el — depășind mo
mentele critice ale războiului 
rece, țările mici și mijlocii, in
diferent de apartenența lor 
militară, politică sau filozofi
că își înmulțesc contactele, 
definind împreună o vastă arie 
de cooperare rămasă ani de 
zile nedefrișată. O analiză a- 
tentă a dinamicii vieții politi
ce, permite constatarea că 
astăzi, în Europa, există ten
dințe care prevalează asupra 
unor elemente reacționare, 
tendințe care acționează în fa
voarea creării condițiilor pro
pice realizării securității. Pro-

că progresul 
securității 

fi asigurat, 
prin nor- 

consolidarea

să-și separe 
altora.
extraordinară 

Marii Adunări

frontierelor naționale, lichida
rea bazelor militare străine și 
desființarea blocurilor.

Abordarea rațională a secu
rității europene face necesară 
o atitudine realistă, lucidă, 
față de realitățile postbe
lice și, în primul rînd, față 
de existența celor două state 
germane și presupune crearea 
condițiilor ca ambele state 
germane să poată participa 
activ, pe baze de egalitate la 
viața internațională.

Indivizibilitatea păcii și secu
rității mondiale face ca în Eu
ropa, ca de altfel, pretutindeni 
in lume, să se resimtă acea 
gravă încălcare a normelor de 
conduită internațională, care 
este războiul agresiv purtat de 
S.U.A. în Vietnam — a con
tinuat vorbitorul, subliniind că 
în această țară una din cele 
mai mari puteri ale lumii își 
mobilizează capacitatea de dis
trugere pentru a infringe vo
ința unui popor care își apără 
patria și ființa națională, pen
tru a înăbuși aspirațiile sale 
fundamentale de independen
ță, suveranitate și unitate na
țională. Războiul din Viet
nam a devenit un caz de con
știință pentru societatea con
temporană.

Vorbitorul s-a referit la luă
rile de atitudine din partea 
a numeroase țări, printre ca
re aliați și prieteni ai S.U.A. 
care subliniază că este impo
sibil ca Statele Unite să con
tinue bombardarea unui stat 
suveran — Republica Demo
crată Vietnam — fără să nu 
anuleze șansele unei soluții 
politice și fără a umbri ansam
blul relațiilor internaționale.

Reafirmînd și cu acest pri
lej solidaritatea și sprijinul 
nostru deplin față de cauza 
dreaptă a poporului vietnamez,
— a declarat M. Malița — 
considerăm imperios nece
sară încetarea imediată și 
necondiționată a bombar
damentelor S. U. A. asupra 
R. D. Vietnam, curmarea a- 
gresiunii, asigurarea dreptu
lui poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta. Ne 
exprimăm convingerea că o- 
prirea războiului din Vietnam
— problemă centrală a vieții 
internaționale — ar avea re
percusiuni favorabile asupra 
explorării unor soluții și pen
tru alte probleme internațio
nale în suspensie.

Referindu-se la problema 
Orientului Apropiat, vorbito
rul a spus : Diferende înde
lung acumulate în Orientul 
Apropiat au dus la o nouă iz-, 
bucnire de violență care, de
parte de a fi soluționat, a com
plicat și mai mult moștenirea 
grea a chestiunilor în litigiu, 
agravînd pericolul pe care a- 
cestea îl reprezintă pentru pa
cea generală. Poziția guvernu
lui român exprimată atît îna
inte, cît și după izbucnirea os
tilităților, potrivit căreia sin
gura modalitate de rezolvare 
a crizei este calea soluției po
litice, a fost confirmată de 
desfășurarea ulterioară a eve
nimentelor. Guvernul român 
își reafirmă punctul de vedere 
că lucrul cel mai important și 
urgent este în momentul de 
față retragerea trupelor izrae- 
liene din teritoriile ocupate 
pe linia dinaintea începerii 
ostilităților. Considerăm, de a- 
semnea, nejuste măsurile ane
xioniste luate de autoritățile 
izraeliene în legătură cu Ieru
salimul, ca și orice alte pre
tenții de a obține avantaje te
ritoriale ca urmare a folosirii 
forței. în același timp, în con
cordanță cu principiile Cartei 
O.N.U., la care am subscris cu 
toții, trebuie recunoscut drep
tul fiecărui stat din regiune de 
a-și vedea asigurate existența

independentă și suverană, 
dreptul la securitate și la o 
dezvoltare pașnică nestîn- 
jenită.

Subliniind că singurele care 
cîștigă de pe urma războiului 
sînt interesele imperialiste 
străine, M. Malița a declarat 
că guvernul român consideră 
că reglementarea diferendelor 
dintre țările Orientului Apro
piat trebuie să aibă loc nu pe 
calea ciocnirilor militare, ci pe 
calea înțelegerii și a unor so
luții în conformitate cu intere
sele tuturor popoarelor care 
trăiesc în această regiune. în 
prezent, principala răspun
dere pentru rezolvarea pro
blemelor din 
lociu de care 
ta dezvoltării 
ciale și a păcii 
tive, revine 
popoarelor care trăiesc în 
ceastă parte a lumii. După pă
rerea noastră — a spus el — 
este posibilă obținerea unei 
soluții politice, eficiente și du
rabile în Orientul Apropiat.

Abordînd problema dezar
mării, șeful delegației române 
a spus că asigurarea dreptului 
egal al statelor la pace și secu
ritate îl oferă dezarmarea ge
nerală și în primul rînd dezar
marea nucleară.

Militînd cu consecvență în 
favoarea dezarmării generale, 
România se pronunță în același 
timp pentru înfăptuirea unor 
măsuri parțiale în domeniul 
dezarmării, menite să contri
buie la destinderea încordă
rii, la micșorarea pericolului 
unui război nuclear. Un pas de 
o incontestabilă importanță 
spre eliminarea armelor nu
cleare l-ar constitui interzice
rea folosirii acestor arme. De
legația română, care s-a pro
nunțat întotdeauna în favoarea 
unei asemenea măsuri, sprijină 
și la această sesiune eforturile 
îndreptate spre încheierea unei 
convenții de interzicere a folo
sirii armelor nucleare. O ase
menea convenție ar avea im
plicații pozitive asupra ansam
blului problemelor dezarmării 
și influențe asupra efor
turilor îndreptate spre preve
nirea unui nou război. Un 
efect binefăcător ar avea și 
crearea de zone denuclearizate 
în diferite regiuni ale lumii.

în ceea ce privește problema 
nediseminării armelor nuclea
re, delegația română consideră 
că un tratat de nediseminare 
trebuie să fie conceput ca parte 
integrantă a unui sistem de 
măsuri menite să ducă la eli
minarea armelor nucleare ; să 
ofere garanții egale pentru 
securitatea tuturor statelor, 
mari sau mici, nucleare sau 
nenucleare ; să nu limiteze 
folosirea energiei nucleare în 
scopuri 
toți, 
sigure drepturi 
tați nelimitate, pentru toa
te statele, pe bază de e- 
galitate și fără nici o discrimi
nare, de a face cercetări în a- 
cest domeniu, de a folosi cuce
ririle științei nucleare în sco
pul dezvoltării lor pașnice ; 
să instituie un sistem de con
trol precis și echitabil, bazat pe 
principiul egalității statelor, la 
care să fie supuse în aceeași 
măsură toate țările și care să 
nu deschidă porți pentru imix
tiune 
altor 
ducă 
lumii
nenucleare, la întărirea egalită
ții între state, la micșorarea 
reală a pericolului de război. 
Tratatul astfel conceput ar 
constitui un pas important pe 
calea spre dezarmarea gene
rală, care ar avea drept rezul
tat eliberarea unor imense re-

Orientul Mij- 
depinde soar- 
economico-so- 
țărilor respec- 
guvernelor și 

a-

pașnice, de către 
ci, dimpotrivă, să a- 

și posibili-

în treburile interne ale 
state. EI trebuie să con- 
la lichidarea împărțirii 
în țări nucleare și țări

surse materiale și energii Inte
lectuale, atît de necesare înfăp
tuirii progresului economic și 
social în lume.

Situația economică mondială 
ne oferă astăzi un alt exemplu 
grăitor al măsurii în care prin
cipiul egalității se lovește de 
realitatea unor discrepanțe 
crescînde între nivelele de dez
voltare ale țărilor — a conti
nuat vorbitorul. Unul din aces
te aspecte, de stringentă actua
litate, este decalajul în știință 
și tehnică, decalaj care ame
nință ca în societatea de mîi- 
ne diferențele stadiilor de dez
voltare între țări să fie uriașe. 
An de an aceste dezbateri au 
identificat un fenomen cu gra
ve repercusiuni pentru situația 
mondială — prăpastia crescîn- 
dă între econbmiile diferitelor 
țări, urmare a perioadei înde
lungate de dominație colonială, 
de relații întemeiate pe exploa
tarea țărilor mai slabe de către 
cele mai puternice. Adîncirea 
decalajului economic înlesnește 
forme noi de dependență pe a- 
rena internațională, favorizea
ză practicile neocolonialiste, 
știrbind principiul egalității în 
drepturi a statelor.

Referindu-se la răspunderile 
importante ce revin O.N.U., 
vorbitorul a spus că prima 
problemă care se pune este în
făptuirea principiului univer
salității. Viața însăși demons
trează că problemele interna
ționale majore nu pot fi rezol
vate, ignorîndu-se Republica 
Populară Chineză și alte state 
menținute în afara organisme
lor internaționale. De aceea, 
împreună cu alte țări, Româ
nia a cerut să se înscrie pe 
ordinea de zi a actualei sesi
uni problema restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U. și înlăturarea 
ciankaișiștilor din organizație. 
România sprijină, de aseme
nea, cererea Republicii Demo
crate Germane de a deveni 
membru al O.N.U. După păre
rea noastră, primirea în orga
nizație a celor două’ state ger
mane ar contribui la realiza
rea universalității ei și s-ar în
scrie pe linia întăririi păcii și 
securității internaționale. în 
aceeași dorință, de a vedea în
tărită organizația, subliniem 
din nou necesitatea desființării 
Comisiei Națiunilor Unite pen
tru unificarea și refacerea Co
reei și 
urgent 
străine 
O.N.U. 
siderăm, de asemenea, 
O.N.U. trebuie să exercite un 
rol mai eficace în lichidarea 
ultimelor vestigii ale sistemu
lui colonial, în eliminarea 
practicilor de descriminare ra
sială, pentru aplicarea neîn- 
tîrziată a Declarației cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale. Șeful delegației române 
s-a referit apoi la necesitatea 
codificării principiilor dreptu
lui internațional.

în încheiere M. Malița a su
bliniat că în societatea contem
porană, cînd omenirea este le
gată prin interese multiple, 
Organizația Națiunilor Unite a 
fost și rămîne un teren de 
încercare și permanentă exer
citare a principiilor interna
ționale, unanim recunoscute, 
în folosul păcii și securității, 
în care popoarele 
egal interesate.

reafirmăm caracterul 
al retragerii trupelor 
staționate sub steagul 
în Coreea de sud. Con

de asemenea, că

sînt în mod

„Procesul“

lui

Regis Debray
La Camiri au fost reluate 

marți dezbaterile în procesul in
tentat de autoritățile boliviene 
publicistului francez Regis De
bray și a altor cinci coa- 
cuzați. Luni, Consiliul de 
război a luat cunoștință în 
mod oficial de hotărîrea Tribu
nalului Militar Suprem al Boli- 
viei de a respinge apelul unui 
avocat al apărării, care a con
testat competența Consiliului.

La Camiri s-a aflat că unele 
piese esențiale, printre care le
gitimația de ziarist a lui Regis 
Debray, au dispărut din dosarul 
procesului. în aceste condiții, 
apărarea acordă o importanță de
osebită sorisorilor primite din 
partea lui Jean Paul Sartre, care 
confirmă că Regis Debray se 
afla în Bolivia în calitate de zia
rist. Sartre subliniază că i-a ce
rut personal lui Debray să în
treprindă o vizită în Bolivia ca 
ziarțst din partea publicației 
„Temps Modernes". „îmi amin
tesc, scrie cunoscutul om de li
tere francez, că v-am dat cu 
acest prilej un certificat ce îmi 
poartă semnătura și care trebu
ia să vă acrediteze pe lîngă per
soanele sau partidele cu care 
urma să veniți în contact ca re
prezentant al publicației". O 
scrisoare primită din partea re
vistei mexicane „Sucessos" infir
mă, de asemenea, acuzațiile po
trivit cărora Regis Debray nu 
ar fi activat în Bolivia ca zia
rist.

NOTE

(i)

Trupe ale R.A.U. retrase din Yemen
Puternice excavatoare 
lucrînd într-o exploatare 

„la zi" din bazinul 
Kuzbasului

Presa egipteană informează, citind surse oficiale yemenite, 
că forțele R.A.U. dislocate în Republica Arabă Yemen au eva
cuat provinciile Sanaa și Aab, îndreptîndu-se spre portul ye- 
menit Hodeida. Retragerea trupelor egiptene din Yemen are loc 
potrivit acordului intervenit la reuniunea arabă la nivel înalt 
de la Khartum între R.A.U. și Arabia Saudită pentru reglemen
tarea problemei yemenite. Acordul prevede sistarea oricărui 
ajutor militar saudit acordat yemeniților regaliști și retragerea 
trupelor egiptene din Yemen.
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în prima zi a convorbirilor 
polono-indiene au fost abor
date probleme privind stadiul 
actual al relațiilor dintre cele 
două țări și posibilitățile de dez
voltare a acestora. Cele două 
părți și-au exprimat acordul a- 
supra necesității ca atît colabo
rarea culturală, cit și cea eco
nomică să fie extinse. După cum 
a subliniat J. Cyrankiewicz, a- 
ceastă colaborare poate crea noi 
elemente dinamice pentru eco
nomia celor două țări.

La rindul său, Indira Gandhi 
și-a exprimat interesul față de 
realizările dobindite în domeniul 
economic și social de Polonia, 
față de modul cum abordează 
țările socialiste „problemele for
melor și metodelor noi, mai efi
ciente, ale conducerii operei de 
dezvoltare națională".

Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că primul 
zbor din cadrul programului 
spațial ,,Apollo" a fost din nou 
aminat pină în luna iulie sau 
august 1968, adică va avea loc 
cu cinci luni mai tirziu decît era 
planificat. Purtătorul de cuvint 
al N.A.S.A. a adăugat că această

nouă amînare se datorește modi
ficărilor șl experiențelor la care 
este supusă instalația cosmică, 
ceea ce necesită un timp mai în
delungat decît se prevedea.

crat un simpozion la lucrările 
căruia au participat muzicologi 
din 18 țări.

CURTEA supremă a S.U.A. a 
refuzat să examineze recursul 
făcut de Martin Luther King și 
alți șapte lideri ai populației de 
culoare, condamnați de către, 
un tribunal din Alabama la 
cinci zile închisoare și plata unei 
amenzi de 50 de dolari fiecare, 
pentru că au organizat Ia Bir
mingham o demonstrație a ne
grilor împotriva discriminării 
rasiale. în urma acestui refuz, 
liderii populației de culoare ar 
putea fi arestați imediat, relevă 
agenția Associated Press, dar 
se pare ca autoritățile din Ala
bama nu vor 
noi tulburări

« INTRE 8 și 10 octombrie la 
Berlin a avut loc o ședință de 
lucru a Comisiei pentru proble
mele securității europene a 
Consiliului Mondial al Păcii. Cu 
acest prilej au fost pregătite do
cumente pentru sesiunea Consi
liului Mondial al Păcii, care ur
mează să aibă loc la Moscova.

să riște în prezent 
rasiale.

s-a încheiat celLA BRNO
de-al doilea festival internațio
nal „Musica Anticua", consacrat 
lucrărilor muzicale din secolele 
XIV—XVIII. în cadrul festiva
lului au avut loc 19 concerte și 
trei spectacole de operă la care 
au participat cintăreți și muzi
cieni din Austria, Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană, Ro
mânia șl Marea Britanie.

Problemelor interpretării mu
zicii preclasice le-a fost consa-

• LA PEKIN a fost dat pu
blicității comunicatul comun cu 
privire la vizita făcută în R. P. 
Chineză de delegația de partid 
și guvernamentală din Congo 
(Brazzaville) condusă de Am- 
broise Noumazalai. Referindu- 
se la convorbirile avute de con
ducătorul delegației cu premie
rul Consiliului de Stat, Cîu En- 
lai, comunicatul arată că au fost 
abordate probleme legate de 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, precum și aspecte ale 
situației internaționale.

în comunicat se arată că cel 
doi premieri au condamnat răz
boiul dus de Statele Unite în 
Vietnam, și și-au exprimat spri
jinul pentru lupta dreaptă a 
poporului vietnamez.

de oameni, de acel iliri înzestrați cu talentul creației 
de artă dar și cu arta de a domni. împărații Sep- 
timiu Sever (192—193) și Dioclețian — care stăpinind 
la Roma și-a asigurat odihna la Split (Spalato) — au 
fost iliri.

fund convins 
spre înfăptuirea 
europene poate 
în primul rînd, 
malizarea și 
relațiilor bilaterale între toate 
statele europene, guvernul ro
mân. continuînd dezvoltarea 
relațiilor sale, a avut, în acest 
an, contacte fructuoase cu 
Austria. Belgia, Danemarca, 
Finlanda. Franța. Italia. R. F. 
a Germaniei. Olanda, Suedia 
și cu alte țări, care au încu
rajat atmosfera de destindere 
și înțelegere ce se dezvoltă în 
Europa.

Viața — a declarat șeful de
legației române — impune 
desființarea barierelor artifi
ciale. înlăturarea scindării lu
mii în blocuri militare opuse, 
care au împiedicat circulația 
valorilor materiale și ' ’ ‘ '
Blocurile 
înlocuite 
de colaborare 
țările continentului, 
tie sine qua non a 
nării problemelor mari ale pă
cii și securității. După părerea 
noastră, procesul normalizării 
depline a raporturilor inter- 
europene, pe baza egalității în 
drepturi a tuturor statelor, im
pune retragerea din Europa a 
trupelor neeuropene, retrage
rea tuturor trupelor de pe teri
toriul altor state în limitele

militare 
printr-un 

între

de idei, 
trebuie 
climat 

■ toate 
condi- 

soluțio-

Ieri la 0. N. U....
Marți au fost reluate la Na

țiunile Unite dezbaterile poli
tice generale. Lista vorbitori
lor din ședința de dimineață 
a fost deschisă de Jacques Ba- 
roum, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Ciad. Vor
bitorul a arătat apoi că princi
palul mod prin care țara sa 
înțelege să-și aducă contribu
ția la cauza păcii este adeziu
nea fermă la principiile Car
tei O.N.U., activitatea pentru 
respectarea egalității in drep
turi intre națiuni.

Stăruind îndeosebi asupra 
problemelor continenttilui a- 
frican, vorbitorul a subliniat 
că nu poate fi tolerată atitudi
nea de sfidare a R.S.A., Por
tugaliei și Rhodesiei de sud 
față de declarațiile și rezolu
țiile Națiunilor Unite.

In continuare el s-a decla
rat pentru încetarea imediată 
a bombardamentelor aeriene 
și respectarea principiilor a- 
cordurilor de' la Geneva refe
ritoare la Vietnam. Cit pri
vește Orientul Mijlociu, pacea 
este posibilă in condițiile în 
care pasiunile se vor potoli.

Hugh Shearer, prim minis-

tru și ministrul afacerilor ex
terne al Jamaicăi a insistat a- 
supra importanței pe care o 
au asupra menținerii păcii coo
perarea intre națiuni și spiri
tul reciprocității.

Calea de ieșire din conflictul 
din Vietnam poate fi asigurată 
nu prin mijloace militare 
numai prin negocieri, care 
aibă ca punct de plecare 
cordurile de la Geneva. El și-a 
exprimat totodată părerea că 
s-ar putea găsi o soluționare a 
problemei Orientului Mijlociu. 
O parte importantă a cuvin- 
tării delegatului Jamaicăi a 
fost consacrată problemelor 
dezvoltării economice a țărilor 
de curînd eliberate. „Țările 
dezvoltate impun restricții ne
justificate importului produse
lor industriei noastre ușoare 
iar rezultatul este stinjenirea 
eforturilor noastre de indus
trializare", a spus vorbitorul, 
cerind. încheierea unor aran
jamente pentru stabilizarea 
pieții la mărfuri cum ar fi za
hărul.

A luat apoi cuvintul con
ducătorul delegației române, 
Mircea Malița, adjunct al

ci 
să 
a-

Ținutul păduros al Bosniei și Herțegovinei este in 
inima Iugoslaviei, partea ei centrală străbătută 
a de cimpii mici pe valea cîtorva rîuri abia stre- 

curindu-se printre masivi ale căror vîrfuri privesc 
zările albastre cu ochii păsărilor și ai reptilelor. In 
acest pămint misterios, ocrotit de tiranica îmbrăți
șare a pădurilor suind pină către crestele munților 
istoria și-a găsit și ea locuri netulburate sute de ani. 
Bosnia a fost locul marilor bejenii istorice în cotloane 
păduroase, pe culmi inaccesibile. In pămintul ei au 
rămas nerăscolite cimitire medievale creștine și tur
cești, urme de mine și băi romane. In răscrucea a- 
dincurilor de neimaginat ale acestui pămînt, altmin
teri atit de subțire, zac misterioase „moghile" ilirice. 
Cu înfățișarea ei umbroasă deasupra căreia plutesc 
ireal virfuri pleșuve lucind sub bătaia fără filtre a 
soarelui, Bosnia este un conglomerat monolitic com
pus din mari avalanșe istorice care s-au așternut ca

M.A.E. Ideile principale ale 
discursului — reafirmare a 
principiilor de bază ale poli
ticii externe a țării noastre 
— au stirnit un ecou deosebit 
in rindurile delegațiilor, pre
cum și ale ziariștilor.

Ultimul vorbitor in ședința 
de dimineață a fost ministrul • pentru un somn lung, obosite de mișcarea vijelioasă 
afacerilor externe al Pakista- ~ ~ “s 1 *
nului, Syed Sharifuddin Pir- 
zada.

El s-a asociat cererilor ca 
poporul vietnamez să-și hotă
rască singur soarta fără ames
tec din afară. Referindu-se la 
criza din Orientul Mijlociu, 
delegatul pakistanez s-a pro
nunțat pentru rezolvarea ei pe 
baza respectării intereselor 
statelor direct interesate din 
regiune. Ocupîndu-se de pro
blema neproltferării armelor 
nucleare, el a susținut princi
piul unei echilibrări între obli
gații și răspunderi din partea 
atît a posesorilor cit și a ne- 
posesorilor unor asemenea ar
me și a reamintit de rezoluția 
inițiată anul trecut de Pakis
tan și alte state pentru con
vocarea unei conferințe a sta
telor nenucleare.

care le-a minat hergheliile. Oamenii i-au sondat pă- 
mintul, au luat probe din fiecare val rostogolit și 
încrustat in istoria ei și au deschis muzee, strămutind 
infimele „probe" in săli, sub vitrine de sticlă, de unde 
acestea lucesc stins, moarte de victoria descoperirii 
lor. La muzeul etnografic din Sarajevo poetul mi-a 
atras atenția : „satul unde femeile ies pe uliță îm
brăcate în costumul ăsta și — a păstrat obiceiurile, 
datinile, îmbrăcămintea de acum trei sute de ani. Cu 
citeva luni in urmă am făcut o călătorie, nesprijinit 
de puterea nici unei magii, într-o lume de acum trei 
sute de ani ! Comentînd imaginile unui film documen
tar din acest sat".

Îi timpul „vîrstei" de bronz în ținuturile Bosniei 
și Herțegovinei își fac apariția primele triburi 
ale ilirilor. Una din cele mai importante așezări 

ale acestora din epoca fierului a fost la Donja Do
lina. Dominația romană care s-a așternut peste valul 
ilir n-a izbutit să șteargă civilizația acestora, ilirii 
și-au păstrat cu credință zeii lor, conservați pină 
azi in monumente de piatră, Vidasus, zeul pădurilor, 
Thana, protectoarea vinatului, Bindus, zeul apei, Ter
minus — al frontierelor, Tadenus protectorul izvoa
relor termale (in jurul acestora, la marginea orașului 
Sarajevo se dezvoltă o mult căutată stațiune) și-au 
exercitat mal departe misiunea încredințată lor tot

Părăsind subsolul învîrstat de urmele acestor ve
chi civilizații sîntem în plină dominație tur
cească, cu semnele care au rămas și astăzi în 

arhitectura orașului Sarajevo. în partea de sus sint 
străzi Înguste, cu case turcești din balconul cărora 
odinioară pindeau ochi temători de cadîne, trăgind 
cu urechea — dulce perversitate ! — să prindă zvo
nul serenadelor. De fapt aceste balcoane erau ade
vărate fortărețe pentru prizonierele lor care n-aveau 
putința să vadă ochii îndrăznețului cavaler, ci nu
mai să-1 asculte și să-1 placă după cintec. Străzile 
se unesc în centrul evantaiului turcesc, în Barșciarșia, 
piața principală cu zecile de ateliere din care ies i- 
bricele și tipsiile de aramă, genți și curele, împle
tituri, vase pentru cele mai neașteptate trebuinți. 
Micile ateliere întunecoase care n-au cunoscut nicio
dată lumina soarelui sint prevăzute cu sofale pe 
care se odihnesc in miezul zilei meșterii, sorbindu-și 
intr-o tăcere stranie cafeaua neagră. Privitor la 
muta nemișcare a musulmanului, poetul — un demi- 

amiază toridă 
pe musulmanul

stificator ! — ne lămurește : într-o 
scăldată in flăcări turistul l-a întrebat 
adîncit intr-o tăcere de dincolo de noi :

— La ce meditezi ?
Smulgindu-se icnind din letargie, 

răspuns superior :
— La nimic. Soarele gindește pentru toți !

Ieșind din labirintul vechilor ateliere dăm peste 
Bezistan, piața de pînzeturi și stofe ridicată în 

1513 și împărțită în 18 de dughene. Zidurile care în
conjoară casele arată trufia puterii inaccesibile dar 
și sentimentul izolării, un fel de damnațiune a stă- 
pinitorului. Curtea interioară e pardosită cu pietre 
mari împrejurul obișnuitei arteziene. Cei bogați aveau 
și parcuri cu flori. întreagă această parte căreia i 
se spune 
nicarului 
tabietliu.
spre cea 
ment al 
ani de un Gazi-Husrevbeg. Timp 
lucrat zi de zi la ridicarea moscheei monumentale cu 
o cupolă atingind 26 de metri in înălțime iar zi
durile o grosime de 2 metri '. Pregătită pentru turiști, 
moscheea și-a îndulcit cu oarecare modernitate pres
cripțiile severe : la intrare nu ni se arată obișnuiții 
papuci ci sintem invitați cu îngăduință să pătrundem 
in imperiul lui Alah cu mizerabilele noastre încălțări 
pline de praful pămintului păcătos. Toată această 
piață interioară destinată rugăciunii este acoperită 
de mari covoare abia puse în valoare de lumina care 
curge cu zgîrcenie din ferestrele înalte. Un mare și 
inestimabil covor de Smirna, altele citeva dăruite de 
personalități ca șahul Iranului, președinții Nasser și 
Boumedienne.

acesta i-ar fi

„cartierul turcesc" trăiește în scrierile cro- 
Evlia Celebia, nu numai celebru dar și 
Pe urmele îndemnurilor lui am fost conduși 
mai mare moschee din Sarajevo, un monu- 
arhitecturii orientale fondat acum 430 de 

de zece ani s-a

C. STĂNESCU

Soarta 
băncii 
„lntra“

va 
du
de 

Con-
Miniș- 
Un co-

Mandatul Comite
tului băncii „Intra" 
a expirat la 10 oc
tombrie, dar hotări- 
rea definitivă in 
privința viitorului 
acestei bănci 
fi cunoscută 
pă reuniunea 
miercuri a 
sitiului de 
tri libanez,
mitet, prezidat de 
guvernatorul Băncii 
Centrale din Liban, 
Elias Sarkis, a fost 
însărcinat la 3 au
gust să studieze o- 
fertele în 
reluării 
băncii „Intra" 
urma crahului 
nanciar. Intre 
prezentanți ai 
mitetnlui 
băncii 
„Kidder 
au avut 
cieri in 
chiziționării băncii 
„Intra". Ofertele 
băncii americane se 
reduc in esență la 
realizarea unui a- 
cord între banca 
particulară „Intra" 
șl compania ameri
cană „Kidder __
body" pentru crea
rea uneia noi 
denumirea de „In
tra International 
Investment Com
pany".

vederea 
activității 

in 
fi
re- 

Co
și cei ai 

americane 
Peabody" 

loc nego- 
vederea a-

Pea-

sub

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA î București. Plata ..Scînteli". Abonamen tele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzoril voluntari din într eprinderi șl instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".


