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Deschiderea lucrărilor
Plenarei C. C. al P. C. R.
Miercuri dimineață s-au deschis lucrările 

Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

1 Plenara dezbate:
1. Proiectul planului de stat al economiei 

naționale pe anul 1967.
2. Proiectul bugetului de stat pe anul 

1967.
3. Măsurile în vederea realizării progra-

CARE ESTE SUCCESUL

Ancheta

ÎN ZIARUL DE AZI

m RELATĂRI DE LA CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI REGIONALE DE 
PARTID

DE LIBRĂRIE

Politica succesului edi
torial ar merita o atenție 
sporită din partea tuturor 
factorilor care contribuie 
la realizarea ei : autori, 
editori, difuzare.

într-un punct de pe Bd. 
Magheru din Capitală 
densitatea pietonilor creș
te brusc, ajungînd pînă 
la îmbulzeală.
Un
ține atenția curioșilor ? 
Nu.
un cinematograf, ci de 
librăria „Mihail Sadovea- 
nu“ care, după planul de 
desfacere, este cea mai 
marc librărie din țară. Ne 
facem loc cu greu printre 
cei care intră (nerăbdă- 

■ tori să afle ce noutăți au 
sosit) și ies (radioși pentru 
că au găsit ceea ce căutau 
sau amărîți pentru că 
titlul dorit „s-a terminat"! 
și ajungem la responsa
bila adjunctă a librăriei, 
ANA PETROVICI, care 
ne răspunde la cîteva în
trebări.

— Ce cărți de mare 
succes ați primit în 
ultima vreme și care 
sînt acțiunile între
prinse în scopul unei 
cît mai bune difuzări ?

— Cărțile bune sînt 
smulse din mina vînzători- 
lor, nu mai au nevoie de 
nici o reclamă. Așa s-au 
cerut și se cer într-una 
scrierile lui Arghezi și Sa- 
doveanu, așa s-au vîndut 
cele două volume de 
„Pagini alese" 
rile
ga,
Ioanide 
gru" 
cu,

Ce este ?
nou „western" re-

Nu este vorba de
în pri- 
volum 
lucrări 

enciclope-

— Dar de fapt ce se 
înțelege prin „succes 
editorial" ?

„Cireșarii" de C. Chiriță 
și altele.

— Și ca să ne refe
rim la unele succese 
mai recente 7

— Aș menționa, 
mul rînd, ultimul 
al monumentalei 
„Dicționarul
die român". S-au tipărit, 
desigur, multe cărți ale 
scriitorilor noștri 
dintre ei tineri, la prime
le volume — care 
primite cu interes de ma
rele public; sau reeditări 
cum ar fi : „Kira Kivali
na" de Panait Istrati, „U- 
lița copilăriei" de Ionel 
Teodoreanu, unele romane 
ale lui Camil Petrescu, 
Cezar Petrescu, versuri de 
L. Blaga, I. Minulescu, 
traduceri din I. Stone, T. 
Mann, S. Borodin, R. L. 
Stevenson, care s-au 
bucurat de succes.

— Care este marea 
carte a anului 1966, pe 
care ați citit-o 7

— N-aș putea acorda 
acest calificativ nici uneia, 
ne-a răspuns dr. NICO
LAE MUICA de la Cli
nica de boli profesionale. 
S-au publicat unele volu
me bune, altele bupișoarp, 
dar „marele succes edito
rial" al anului 1966 mi-ar 
fi greu să-1 numesc.

— într-adevăr scriitorii 
noștri ne obișnuiseră anii 
trecuți cu mai multe cărți 
de răsunet. De cîtva timp 
ne-au cam... uitat — re
marcă ROMEO PIVNI- 
CERU, inginer la Ministe
rul Industriei Alimentare.

Redactorul șef al Edi
turii „Meridiane", DAN 
GR1GORESCU, a ținut să 
facă de la început o pre
cizare : „Problema suc
cesului nu se pune pentru 
toate editurile la fel. Pen
tru „Meridiane", de pildă, 
contribuția poligrafiei este 
mult mai importantă de
cît pentru celelalte edituri, 
lialoarea unul album fiind 
determinată, într-o mare 
măsură, de valoarea re
producerilor. Există apoi 
și un alt element, care nu 
trebuie ascuns : cartea de 
artă este mai scumpă. Ti
rajele nefiind la fel de 
spectaculoase ca la cărțile 
de literatură, succesul de 
public nu poate fi același; 
poate fi însă un net suc
ces artistic. In sfîrșit, un 
al treilea considerent care 
trebuie avut în vedere : 
tradițiile editării cărților 
dc artă la noi nu' sînt a- 
celeași ca în sectorul be
letristicii. Intrucît cartea 
de artă a pătruns mai re
cent, publicul care o aș
teaptă este mai restrîns ; 
de aceea Editura „Meri-

CRIȘANA au fost
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Mihai FLOREA

social-culturale 
luai organele 

ca fondurile de 
fie cheltuite cu

Interviu realizat de
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

(Continuare 
în pag. a IV-a)

de cerb“ al poeziei

„TACTICA

unii

GAMA DE BUNURI

(Continuare în pag. a V-a)

LABIRINTUL FORMALITĂȚILOR

de prof. dr. docent loan ZUGRĂVESCU 
membru corespondent al Academiei, director al Institutului 

de chimie macromoleculară „Petru Poni“, lași

Sci

inului de îmbunătățiri funciare în perioada 
1966—1970.

La lucrările plenarei participă ca invitați 
șefii secțiilor C.C. al P.C.R., membrii Cole
giului Central de Partid, primii-secretari ai 
comitetelor regionale de partid, miniștrii, 
conducători ai organizațiilor de masă și ai 
unor instituții centrale de stat, președinții 
comitetelor executive ale sfaturilor populare 
regionale, redactori șefi ai ziarelor centrale

Brașovul se angajează
la rezultate superioare

In 1967 și în următorii ani ai cincinalului, regiunea Brașov 
are de executat importante obiective 
și edilitare-gospodărești. Ce măsuri au 
cu responsabilități în acest domeniu, pentru 
investiții alocate de la bugetul statului să 
eficiență sporită, potrivit destinației lor? Ne răspunde tov. 
IOAN MĂRCUȘ, președintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Brașov :

— 1,5 miliarde de lei, o sumă 
care depășește realizările ultimilor 
cinci am, atît i-au fost alocate re
giunii noastre pentru lucrările so
cial-culturale și edilitar-gospodă- 
rești care vor fi executate în cinci
nal. Repartizarea fondurilor pe o- 
biective și localități s-a făcut cu 
discernămînt, vizîndu-se atît nevoi
le actuale, cît și cele de perspec
tivă în ce privește construcția de 
locuințe și de drumuri, a rețelelor 
edilitare, în strînsă corelare cu 
dezvoltarea industrială a regiunii.

fabricație de serie noi sortimente 
de materiale de construcții.

— In ce stadiu se află asigura
rea frontului de lucru ?

— Frontul de lucru pentru 1967 
este atacat integral, iar o bună 
parte din clădirile la care se va 
lucra în perioada iernii sînt ridi
cate „la roșu". De asemenea, s-a

STRUȚULUI” INDICĂ 0
RUDIMENTARĂ

Puiul 
noastre

Decembrie... Pe bu
levardele Bucu- 

reștiului

Foto : Mihai Alexe

volume 
din scric- 

lui Nicolae Ior- 
romanele' „Bietul 

“ și „Scrinul ne- 
de G. Călines- 

,,Desculț" de Za- 
haria Stancu, „Groapa" de 
Eugen Barbu, „Morome- 
ții" de Marin Preda, „Se
tea" de Titus Popovici,

MV RETORTELE CERCETA TORILOR

0

ALE CIVILIZAȚIEI MODERNE

— Cum se va concretiza reali
zarea planului de investiții 1

— în 15 300 de apartamente, 
dintre care aproape 8 000 în ora
șul Brașov, circa 2 800 la Sibiu, 
1 460 în Mediaș, 280 săli de clasă, 
cinematografe, internate școlare cu 
o capacitate de 600 de locuri, po
liclinici, un spital cu 900 de pa
turi la Brașov, unități de asistență 
stomatologică în principalele ora
șe ale regiunii și altele. Se va îm
bunătăți, totodată, activitatea de 
gospodărie comunală, prin punerea 
în funcțiune a unor surse de ali
mentare cu apă la Predeal, Poia
na Brașov, Sibiu, Rîșnov, Sighi
șoara, Sf. Gheorghe, precum și 
prin construirea de noi canalizări, 
dotate cu stații moderne de epu
rare. Pe ansamblul regiunii, debi
tul de apă va crește în această pe
rioadă cu 50 000 mc în 24 de ore.

— Ce măsuri s-au luat în vede
rea îndeplinirii integrale a preve
derilor ?

— Printre, primele măsuri luate 
• de comitetul executiv se înscrie 
nominalizarea întregului volum de 
investiții și eșalonarea minuțioasă 
a tuturor lucrărilor pînă în 1970. 
în proiectare, s-a vizat asigurarea, 
în fiecare an, cu un trimestru mai 
devreme, a tuturor documentațiilor 
necesare anului următor, inclusiv 
frontul de lucru. Pentru a realiza, 
chiar începînd cu 1967, un deca
laj corespunzător între proiectare 
și execuție, s-au luat măsuri ca 
pînă la sfîrșitul anului în curs să 
fie predate toate documentațiile 
necesare anului viitor, iar de la 1 
ianuarie să se lucreze la proiectele 
lui 1968.

— Care este situația proiectelor 
pentru 1967 ?

— Pînă la 15 decembrie s-au 
predat circa 86 la sută din pro
iecte, urmînd ca restul să fie gata 
cel tîrziu la data 
rie. Concomitent, 
dezvoltarea și 
producției de materiale 
strucții a industriei locale, 
mărirea capacităților existente și 
lărgirea sortimentelor. Pe calea 
modernizării procesului de produc
ție și ridicării gradului de utilare 
la unele dintre întreprinderile in
dustriei locale, din anul viitor se 
vor livra șantierelor în plus 1 000 000 
de cărămizi, circa 700 tone de pia
tră și altele. Se vor introduce în

(Continuare în pag. a IlI-a)

Chimia macromoleculară, ca o 
ramură distinctă a științelor chi
mice, cu domenii și mijloace pro
prii de investigație, este relativ tî- 
nără. Nu au trecut decît patru de
cenii de cînd s-au cristalizat bazele 
ei teoretice, dar progresul înregis
trat mai ales în ultimul timp, a 
fost enorm. Compușii obținuți în

de 10 ianua- 
ne preocupă 
îmbunătățirea 

de con- 
prin

I
I
I

Ghișeele șl serviciile sfaturilor 
populare cunosc o mare și conti
nuă afluență. Ce dorește cetățea
nul ajuns la ghișeu ? Ca funcțio
narii să-i elibereze operativ actele 
cerute, să-i soluționeze conștiin
cios cererea. Practica a dovedit că 
soluționarea operativă a cererilor, 
scutirea petiționarilor de a bate 
drumurile, cruțarea timpului lor 
este în funcție de simplificarea ac
telor, de lichidarea unor formali
tăți de prisos. Am vizitat recent 
unele ghișee și servicii care lucrea
ză cu publicul și ne-am interesat 
în amănunt cum este reglementată 
eliberarea actelor, care este durata 
acestui proces, am căutat să aflăm 
ce s-a întreprins și ce se va mai 
întreprinde pentru simplificarea a- 
cestei activități.

MUTELE
cazuri să dea decizii de pensionare 
în cîteva zile : Traian Nistorescu a 
fost pensionat în 6 zile ; Adel Ră- 
dulescu în 8 zile ; Iuliana Cumpă- 
neanu în 9 zile. Dar ciudat — a- 
cest mod corespunzător de lucru 
face totuși simbioză cu sistemul a-

pentru că vă lipsește de la dosar 
un act. O adeverință din care să 
reiasă că între 1 I 1960 și 31 XII 
1960 unitatea la care ați lucrat nu 
a avut... stagnări în producție (1). 
Trebuie să intervenim la unitatea 
respectivă să ne trimită dovada

CETĂȚEANUL LA GHIȘEU

nervii tari sau să fii liber profe- 
actelor nece- 

îmbătrînește. 
oară la spa-

Conviețuirea 
moravurilor 
administrative

| în mare parte, la ghișeele sfa- 
S turilor populare cererile cetățenilor 
„ sînt rezolvate în termene legale, 
I destul de rapid. Cu un plus de 
| operativitate lucrează funcționarii 
m oficiilor de prevederi sociale — în 
i special cei de la ghișeul la care se 
I rezolvă dosarele de pensionare. In- 
„ troducerea cărții de muncă, modul 
S simplu prin care se întocmește a- 
g cest act, drumul direct parcurs în- 
m tre unitatea care pensionează și 
■ oficiul de prevederi sociale terito- 
| rial are efecte pozitive. Legea sta- 
_ bilește că întocmirea tuturor acte- 
| lor necesare pensionării trebuie să 
g dureze cel mult 15 zile. Dar la multe 
„ oficii acest termen este redus. 
| Funcționarii oficiului de prevederi 
| sociale al Sfatului popular al raio- 
„ nului N. Bălcescu din Capitală, 
h de pildă, au reușit în unele

minărilor, cu tărăgănarea soluțio
nării cererilor. Termenul obligato
riu de rezolvare a dosarelor de pen
sionare este uneori depășit de două, 
de trei și chiar de 4 ori 1 De ce ? 
Iată un caz: Iile Rădulescu a de
pus actele de pensionare la oficiul 
de prevederi sociale al Sfatului 
popular raional N. Bălcescu. La 
verificare funcționarii oficiului au 
constatat că o cifră nu corespunde 
realității. Ce ar fi urmat în mod fi
resc ? Ca imediat sau cel mult a 
doua zi, cetățeanul să fie consultat 
în legătură cu data necorespunză
toare. Cît ar fi durat totul ? O oră, 
două, cinci ? în realitate însă, 36 
de zile !

Alt exemplu. în ziua de 23 oc
tombrie, Vasile Petruța, domicilia
tă în București, str. Alunișului 32, 
a depus la oficiul prevederilor so
ciale al Sfatului popular raional N. 
Bălcescu actele pentru pensionare. 
Peste cîteva zile funcționarii ofi
ciului au anunțat-o : „Nu putem să 
vă dăm decizia de pensionare

(este vorba de. cooperativa de con
sum .Fetești — n.n.)“.

Acest .lucru se întîmpla în ziua 
de 5 XI 1966. Funcționarii au in
tervenit cerînd dovada respectivă 
după 24 de zile! De la data cînd 
Petruța Vasile a depus actele de 
pensionare au trecut pe negîndite 
2 luni. A sosit adeverința de la Fe
tești? Nu. Dar a apărut un element 
nou : inutilitatea dovezii cerute.

Cazul se va rezolva, în sfîrșit, 
dar faptul rămîne : două luni soli
citanta n-a primit drepturile, ce i 
se cuveneau. Nu este aceasta indo
lență față de cererile îndreptățite 
ale cetățenilor ?

Tenebroase 
operațiuni locative

La ghișeul „Spațiu locativ" al 
Sfatului popular raional 23 August 
un cetățean spunea : „Ca să faci 
schimb de locuință trebuie să ai

sionist. Procurarea 
sare schimbului te 
Vin pentru a opta 
țiu".

Cineva, neavizat, 
chipui că dacă doi oameni 
locuiesc în cartiere diferite se în
țeleg să-și schimbe locuințele pen
tru ca fiecare să se apropie de lo
cul de muncă, ei ar trebui să îna
inteze la spațiu cîte o cerere și li 
s-ar schimba fără întîrziere datele 
de pe foile de repartiție. Dar cît 
de departe este acest procedeu de 
realitate ! Cum arată această reali
tate bazată pe... instrucțiuni ? Iată 
cum sună instrucțiunile Sfatului 
popular al Capitalei: „Schimbul de 
locuință se aprobă numai de șeful 
serviciului raional de reglementare 
a spațiului locativ... Raionul care a 
primit cererile este obligat ca în 
termen de 20 de zile să verifice 
toate spațiile angajate în schimb, 
să stabilească prin referate sepa
rate, pentru fiecare spațiu, dacă 
schimbul solicitat îndeplinește con
dițiile legale și să obțină pe cereri 
avizul de principiu al șefilor de 
servicii raionale respective. După 
obținerea tuturor avizelor de prin
cipiu solicitanții la schimbul de lo
cuință vor fi invitați să depună la 
raionul care a făcut verificarea 
restul de acte necesare schimbului. 
Aceste acte sînt verificate și con
trolate de șeful serviciului raional 
de reglementare a spațiului locativ, 
care a primit actele și a făcut veri
ficările; pe teren. Dacă sînt înde
plinite condițiile legale, raionul va 
emite, în alte 10 zile de la primi
rea restului de acte, ordinul de re
partiție pentru beneficiarul care

Gheorghe GRAURE

și-ar putea în-
care

(Continuare în pag. a II-a)

nu duce decît la perimarea și „u- 
zura morală" a soluției elaborate.

întîmpinăm și unele dificultăți 
la verificarea rezultatelor unor 
cercetări originale care tind să a- 
copere necesități de perspectivă — 
și nu îndepărtată — ale industriei. 
Astfel, procesul de obținere a poli
merilor prin reacții de heterocicli- 
zare — realizat de un grup de 
cercetători din institut — nu poa
te ajunge la faza pilot, deși poli
merii prezintă o apreciabilă ter- 
morezistență și pot forma fire și 
lacuri cu noi calități. Acest tip nou

f isLnW |
i

efec-

retortele cercetătorilor au îmbogă
țit imens gama produselor civiliza
ției moderne.

La noi în țară, primele cerce
tări organizate de chimie macro
moleculară, privind polimerii sin
tetici, au început după 1947, în
deosebi pe lingă catedrele din în- 
vățămîntul superior. Dezvoltarea 
impetuoasă a tehnicii moderne a 
determinat însă extinderea cerce
tărilor și în afara cadrului învăță
mântului, impunînd înființarea u- 
nor unități de cercetare speciali
zate. Din acest considerent Insti
tutul de chimie din Iași al Acade
miei a fost profilat în perioada 
1963—1964 ca unitate de cercetare 
în domeniul chimiei compușilor 
macromoleculari, fiind singura u- 
nitate din țară a cărei ac
tivitate este axată în întregime pe 
studiul polimerilor.

în afara cercetărilor fundamen
tale, care tind să aducă contribuții 
originale asupra unor noi aspecte 
teoretice ale chimiei macromolecu- 
lare, majoritatea lucrărilor
tuate în Institutul de chimie ma
cromoleculară „Petru Poni" 
Iași, au un pronunțat caracter 
practic, vizînd cîteva direcții mai 
importante : obținerea de polimeri 
și copolimeri de natură să con
ducă la realizarea de noi mase 
plastice, cu însușiri superioare, 
studii asupra polimerilor naturali 
(celuloză, lignină) și cercetări pri
vind combinațiile organo-metalice 
— catalizatori în unele procese de 
polimerizare.

Printre realizările mai impor
tante ale institutului din ultima 
vreme, putem cita sinteza unui nou 
cauciuc poliuretanic, obținerea în 
fază de laborator a unor polimeri 
noi, rezistenți la temperaturi înal- 

. te, grefarea unor polimeri natu
rali și sintetici cu monomeri vini- 

• lici, precum și obținerea de rășini 
schimbătoare de ioni.

în ceea ce privește valorificarea 
practică a rezultatelor obținute în 
laborator, se întîmplă însă — ca și 
în alte cazuri analoge — serioase 
dificultăți. Experimentarea în faza 
pilot a sintezei cauciucului poliu
retanic. deși s-a bucurat de spri
jinul direct al Combinatului chi
mic Borzești. a durat... cinci ani; 
or, din tot acest interval, pentru 
verificarea efectivă a procesului 
au fost necesare numai 14 luni. 
Din iunie 1965. cînd faza pilot a 
fost definitivată, s-a mai scurs 
încă un an pînă ce s-a hotărît ex
tinderea instalației, nerealizată de 
altfel nici pînă acum. Este clar că 
un asemenea ritm de valorificare 
a rezultatelor muncii de cercetare

din

De cîteva zile în li

brăriile și chioșcurile

din întreaga țară

s-a pus in wnzare

ALMANAHUL
SCÎNTEIA 1967
Procurați-1 la timp!
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Conferința organizației 
regionale de partid Crișana

oordonatele înnoiri
lor din „Țara celor 
trei Crișuri" ilus
trează concludent 
roadele politicii par
tidului de dezvolta
re armonioasă a tu

turor regiunilor tării. în Crișana 
s-au construit în ultimii ani noi și 
importante obiective industriale, 
între care marea uzină de alumi
nă ocupă un loc de frunte, s-au 
modernizat întreprinderile exis
tente. Agricultura se dezvoltă an 
de an. Viața social-culturală pă
șește și ea în cadența zilelor de azi.

Evidențiind succesele însemnate 
obținute de către organizațiile de 
partid și oamenii muncii din re
giune, delegații la Conferința Or
ganizației regionale de partid Cri
șana au analizat cu spirit de răs
pundere și exigență gama variată 
a problemelor pe care le ridică 
dezvoltarea pe mai departe a in
dustriei, agriculturii și vieții so- 
cial-culturale a regiunii.

La conferință au participat tov. 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Cen
tral, cadre de conducere din in
stituții centrale, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești.

Darea de seamă prezentată de 
tov. Teodor Haș, prim-secretar al 
comitetului regional de partid, a 
înfățișat multilateral succesele ob
ținute în răstimpul dintre confe
rința precedentă și pînă în pre
zent, perspectivele deschise regiu
nii Crișana în anii cincinalului, 
sarcinile ce revin organizațiilor de 
partid. Vorbitorul a subliniat că 
datorită înfăptuirii consecvente a 
politicii realiste, profund științifi
ce, marxist-leniniste a partidului 
de dezvoltare în ritm susținut a 
întregii economii și a tuturor re
giunilor țării, și în regiunea Cri
șana a crescut vertiginos viața e- 
conomică și social-culturală. Spo
rul producției industriale globale 
în unsprezece luni ale anului față 
de perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut se ridică la 16,1 la 
sută. Mai mult de 70 la sută din 
acest spor s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Industria regiunii .Crișana a dat 
peste plan produse care echiva
lează cu 132 milioane de lei. O 
puternică dezvolțare cunoaște și 
agricultura ; . cu sprijinul statului 
se consolidează neîncetat baza ei 
țehnico-materiălă, creîndu-se con
diții tot mai favorabile pentru do- 
bîndirea unor recolte bogate.

Importante succese s-au obținut 
și în ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. In 1966 venitu
rile bănești ale populației din re
giune au crescut cu peste 284 mi
lioane lei față de 1965. In ultimii 
doi ani au fost date în folosință 
aproape 2 500 apartamente, s-au 
construit din fondurile proprii ale 
populației 6 250 locuințe, s-au e- 
lectrificat 123 sate.

Reliefînd rezultatele bune obți
nute, darea de seamă a subliniat 
direcțiile spre care trebuie îndrep
tate eforturile pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan. S-a 
arătat că în preocupările organelor 
și organizațiilor de partid trebuie 
să ocupe un loc important folosi
rea judicioasă a mijloacelor mate
riale și bănești, înlăturarea cauze
lor care determină ca productivita
tea muncii și calitatea produselor 
să se mențină sub posibilitățile rea
le. în agricultură este necesar să se 
aibă în vedere în mai mare mă
sură extinderea lucrărilor hi- 
droameliorative (în mod deose
bit a desecărilor și irigațiilor), 
organizarea mai temeinică a proce
sului de producție în vederea obți
nerii unor recolte superioare.

Este prima conferință regională 
la care se vorbește despre alumina 
românească fabricată pe meleagu
rile Crișanei, unul din minunatele 
roade ale politicii partidului de 
industrializare socialistă — a spus 
tov. Constantin Ștefănoiu, direc
torul uzinei de alumină din Ora
dea. El a informat conferința că' 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
acestei importante unități a in
dustriei chimice vor produce pînă 
la sfîrșitul anului 1 400 tone de 
alumină, cu 700 tone mai mult de- 
cît cantitățile prevăzute inițial. 
Datorită unor investiții de aproa
pe un sfert de miliard de lei ca
pacitatea de producție a uzinei se 
va mări cu 50 la sută. Noi ne-am 
angajat să punem în funcțiune 
noua capacitate cu trei luni îna
inte de termen și să eliminăm pe
rioada probelor tehnologice— a 
arătat vorbitorul. Rugăm Ministe
rul Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Energiei Electrice să ne 
sprijine în realizarea acestei sar
cini prin îndeplinirea la timp a 
obligațiilor ce le revin.

La ora cînd se deschideau lucră
rile conferinței — a spus tov. ing. 
loan Ciucu, directorul Exploatării 
miniere Voevozi — au fost aduși la 
suprafață vagoneții care conțineau 
ultimele tone de cărbune prevăzute 
în planul pe acest an. Analizînd 
căile care asigură creșterea în con
tinuare a producției și productivi
tății muncii, vorbitorul a subliniat 
însemnătatea folosirii cu întreaga 
capacitate a utilajelor existente, 
necesitatea ca ministerele de resort 
să asigure piese de schimb 
pentru evitarea stagnării ma
șinilor, agregatelor etc., cît și apro
vizionarea ritmică cu vagoane 
C.F.R. Totodată, el a insistat asu
pra necesității ca, atît comisia eco
nomică regională, cît și cea a raio
nului Marghita să-și îmbunătă
țească activitatea, acordînd între 

altele un ajutor mai eficient la per
fecționarea cursurilor de calificare.

Partidul stabilește judicios ritmu
rile de dezvoltare a economiei 
naționale. Planul cincinal are un 
caracter realist și tocmai de aceea 
mobilizator. Luptînd cu hotărîre 
pentru îndeplinirea prevederilor 
lui trebuie să ne îmbunătățim ac
tivitatea în toate domeniile ■— a 
spus tov. Constantin lonescu, di
rectorul uzinei „înfrățirea" din O- 
radea. Este firesc să solicităm spri
jinul ministerelor în ce privește, 
bunăoară, simplificarea proceselor 
tehnologice, planificarea mai ri
guroasă a asimilării noilor produ
se, stabilirea operativă a prețului 
acestora, deoarece, după cum s-a 
întîmplat recent, am început să 
fabricăm a doua serie a unui uti
laj și nici pînă azi nu s-a apro
bat prețul lui. Tot atît de firesc 
este însă să ne sporim și noi com
petența. Deși în biroul Comitetu
lui regional de partid Crișana au 
fost analizate o seamă de proble
me majore ale vieții economice din 
regiune, concluziile la care s-a a- 
juns n-au reflectat întotdeauna o 
cunoaștere aprofundată a stărilor 
de fapt. Se țin încă prea multe 
ședințe care ne împiedică să ne 
ocupăm de aplicarea în practică a 
hotărîrilor, de treburile noastre 
curente. Aducînd în discuție și 
alte aspecte ale stilului de muncă 
al organelor de partid și de stat 
din regiune, tov. Constantin Pau- 
lescu, secretar al comitetului re
gional de partid, a criticat prac
tica de a se dezbate aceleași pro
bleme într-un răstimp scurt atît de 
organele de partid cît și de cele de 
stat din regiune, în timp ce alte 
aspecte ale vieții economice si so- 
cial-culturale rămîn în afara a- 
tenției sau sînt insuficient stu
diate.

Mai mulți participanți la dezba
teri s-au referit la realizarea pla
nului de investiții. în 1967 orașul 
nostru va beneficia de un fond de 
investiții cu 60 la sută mai mare 
decît în anul trecut, a subliniat 
tov. Ștefan Szânto, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc, de 
partid Oradea. Ținînd seama de 
lipsurile care s-au manifestat în 
regiune în anul care se încheie, 
în curînd, va trebui să acordăm 
o grijă deosebită executării rit
mice a lucrărilor încă din'primele 
zile ale viitorului ah. Ne îtigrijo- ' 
rează însă faptul că pînă- în pre
zent organele de stat n-au asigu
rat decît 66 la sută din documen
tația pentru 1967 și, :în "consecință,.. 
e de dorit ca cei în drept: să a- 
dopte de urgență măsurile cu
venite. Vorbitorul a propus să se

După ce a adresat, din însărcina
rea Comitetului Central al partidu
lui, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, un călduros 
salut, urări de sănătate, fericire și 
noi succese în muncă delegaților, 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din regiunea Crișana, vor
bitorul a prezentat un amplu ta
blou al realizărilor oamenilor mun
cii din întreaga țară în înfăptuirea 
prevederilor primului an al cinci
nalului și coordonatele dezvoltării 
României socialiste în următorii 
ani. In cuvîntare s-au relevat pe 
larg măsurile luate de partid și gu
vern pentru continuarea neabătută, 
în ritm susținut, a industrializării 
țării, pentru folosirea rațională a 
resurselor materiale și umane, îm
bunătățirea conducerii agriculturii, 
ridicarea nivelului de viață al po
porului.

Scoțînd în evidență faptul că, 
alături de întregul popor, oamenii 
muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități din regiu
nea Crișana,au obținut și în acest 
an rezultate demne de remarcat, 
vorbitorul a arătat că ele oglindesc 
creșterea rolului conducător și a 
competenței organizațiilor de 
partid în conducerea activității 
economice, capacitatea lor de mo
bilizare a maselor la îndepli
nirea hotărîrilor partidului și gu
vernului. Referindu-se în continu
are la principalele probleme care 
se pun în prezent în fața organiza
ției regionale de partid, el a evi
dențiat necesitatea îndeplinirii 
exemplare de către fiecare între
prindere a planului la toți indica
torii de bază, sporirii productivi
tății muncii corespunzător cu do
tarea modernă a întreprinderilor, 
reducerii cheltuielilor care se efec
tuează pe unitate de produs, gos
podăririi chibzuite a materiilor pri
me și materialelor, micșorării con
sumului de metale, combustibil și 
energie electrică.

Oprindu-se în mod deosebit asu
pra cîtorva probleme privind reali
zarea investițiilor, deoarece în re
giune planul pe 11 luni din acest 
an a fost îndeplinit doar în pro
porție de 83,5 la sută, ceea ce a 
dus la amînarea punerii în func
țiune a unor obiective importante, 
vorbitorul a menționat că trebuie 
luate din timp toate măsurile 
ca asemenea situații să nu se 
mai repete, pentru a se imprima 
construcțiilor un caracter ritmic, 
asigurîndu-se totodată o bună ca
litate a lucrărilor.

Subliniind că unele cooperative 
agricole au înregistrat succese im
portante în sporirea producției și 
veniturilor, vorbitorul a relevat că 
producțiile medii ar putea fi 
mult mai mari și concordau- 

studieze posibilitatea creării unei 
baze unice de șantiere în zona de 
vest a orașului pentru a se asigura 
o mai bună utilizare a mijloacelor 
tehnice.

Dată fiind ponderea agriculturii 
în economia regiunii Crișana, 
numeroși delegați la conferință, 
printre care, tovarășii Dumitru 
Bordea, prim -secretar al Comite
tului raional de partid Ineu, Vasile 
Dragoș, președintele Uniunii re
gionale a cooperativelor agricole de 
producție, Alexandru Nagy, preșe
dintele cooperativei agricole din 
Vaida, s-au ocupat în cuvîntul lor 
de problemele care se cer rezolvate 
în vederea ridicării pe o treaptă 
superioară a producției agricole. 
Tov. Dionisie Benkd, directo
rul G.A.S. Oradea, analizînd 
cauzele care determină ca în unele 
gospodării de stat rezultatele eco
nomice să fie nesatisfăcătoare, a 
făcut propuneri pentru ridicarea 
gradului de utilizare a capacității 
de lucru a tractoarelor, pentru fo
losirea rațională a pămîntului și 
ridicarea potențialului lui produc
tiv etc. Totodată a sugerat ca în 
scopul ridicării nivelului cuno
ștințelor profesionale ale cadrelor 
de conducere din G.A.S. să se or
ganizeze cursuri de scurtă durată, 
instructaje etc. Tov. Teodor Ma
ghiar, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agricole 
din Mădăras, împărtășind expe
riența acestei cunoscute unități 
cooperatiste, care are o avere ob
ștească de peste 17 milioane lei și 
a obținut în acest an 1 800 kg 
grîu la hectar și 3 000 kg porumb 
boabe, a demonstrat că nici aceste 
rezultate, deși depășesc cu mult 
recoltele medii la hectar din 
regiune, nu epuizează posibili
tățile existente. Desigur, — a 
spus vorbitorul — creșterea pe mai 
departe a producției depinde de 
noi, de executarea la timp și în 
bune condiții a tuturor lucrărilor, 
de folosirea cu mai multă chib
zuință a îngrășămintelor. El a ară
tat însă, pe bună dreptate, că este 
nevoie și de un sprijin mai mare 
din partea consiliului agricol re
gional și a Consiliului Superior al 
Agriculturii în combaterea dăună
torilor care dijmuiesc recoltele, că 
studiile specialiștilor în acest do
meniu se finalizează prea lent în 
îndrumări concrete.

'tov:' Traian Gîrba, președintele 
-comitetului executiv al sfatului 
popular regional, și alți delegați la 
conferință au analizat unele aspec
te ale ^industriei locale .'și ale con
strucțiilor de locuințe, măsurile de 
îmbunătățire a. . aprovizionării 
populației, a deservirii ei civilizate.

tovarășului losif Banc
te cu condițiile naturale favo
rabile din regiune dacă lucrările 
de desecări și de extindere a su
prafețelor irigate nu s-ar desfășura 
încă într-un ritm lent. Vor trebui 
studiate mai temeinic posibilitățile 
existente — a spus vorbitorul — și 
organizate acțiuni de mai mare 
amploare, la care să fie antrenată 
masa largă a țăranilor cooperatori, 
întrucît rezolvarea acestor proble
me nu suferă amînare în agricul
tura regiunii Crișana. Organele 

. locale de partid și de stat trebuie 
să acorde o mai mare atenție și pu
nerii de acord a structurii cultu
rilor cu posibilitățile locale. în a- 
celași timp, a relevat actualitatea 
preocupărilor privind mai buna 
organizare a muncii, cheltui
rea chibzuită a fiecărui leu, asi
gurarea unui raport just între a- 
cumulare și consum, sporirea pro
ducției animale. Organele și orga
nizațiile de partid au datoria să 
sprijine activ uniunile cooperatiste, 
astfel încît acestea șă poată înlă
tura în cel mai scurt timp defi
ciențele existente. Apoi, vorbitorul 
a abordat cîteva aspecte ale acti
vității gospodăriilor de stat, relie
fînd, în mod deosebit, însemnăta
tea creșterii rentabilității lor. Este 
o sarcină de cea mai mare însem
nătate pentru organul de partid 
care va fi ales — a subliniat 
el — să ia măsuri operative, 
concrete, care să ducă la îmbună
tățirea acestui sector important al 
agriculturii regiunii.

Vorbitorul a evidențiat grija 
deosebită cu care se preocupă par
tidul de educarea tinerei generații 
în spiritul ideologiei clasei munci
toare, al concepției sale despre 
lume și viață. Partidul consideră 
ca una din cele mai de seamă mi
siuni ale sale de a transmite din 
generație în generație tradițiile 
glorioase ale luptei poporului nos
tru pentru eliberarea națională și 
socială, înaltele virtuți spirituale 
ale poporului, idealurile societății 
noastre socialiste.

După ce s-a referit la proble
mele privind îmbunătățirea mun
cii politico-ideologice, vorbitorul 
a arătat pe larg însemnătatea per
fecționării continue a stilului și 
metodelor de muncă ale organiza
țiilor de partid. Sînt necesare cu
prinderea celor mai importante 
probleme ale construcției economi
ce, ale vieții de partid și. de: stat 
din regiune, ridicarea, spiritului de 
răspundere la toate organele și or
ganizațiile de partid, antrenarea 
permanentă a întregului activ și a 
specialiștilor la soluționarea pro
blemelor majore pe care le ridică 
viața, întărirea muncii colective în 
realizarea sarcinilor actuale și de

Despre necesitatea pregătirii 
multilaterale a tineretului pentru 
viață, creșterea contribuției lui la 
dezvoltarea economică și cultura
lă a regiunii a vorbit tovarășul 
Alecu I’araschiv, prim-secretar al 
Comitetului regional Crișana al 
U.T.C. Profesoara Livia lonescu, 
secretara organizației de bază a li
ceului din Sîntana, s-a referit la 
căile perfecționării procesului in- 
structiv-educativ din școli prin a- 
sigurarea îmbogățirii conținutului 
predării și aprofundării cunoștin
țelor de către elevi. în același 
timp, nobila noastră misiune ne 
obligă — a arătat vorbitoarea — 
să punem toată priceperea și tot 
talentul nostru în slujba educării 
patriotice și a dezvoltării conștiin
ței socialiste a tineretului chemat 
să ducă mai departe și să ridice pe 
o treaptă superioară marile înfăp
tuiri de azi ale poporului nostru 
condus cu înțelepciune de Partidul 
Comunist Român.

Alți delegați, printre care tov. 
Eugen Țugulea, președintele comi
tetului regional pentru cultură și 
artă, s-au referit la dezvoltarea 
vieții culturale a regiunii. S-a sub
liniat, între altele, că îmbunătăți
rea muncii cultural-educative este 
condiționată de combaterea atitudi
nii anumitor activiști culturali 
care sînt tentați să aprecieze efi
ciența activității lor doar după nu
mărul manifestărilor organizate și 
nu, așa cum este firesc, 
rînd după aportul care-1 
pîndirea cunoștințelor 
științifice în masă.

Delegații la conferință 
înaltă apreciere politicii 
partidului și statului nostru. Tova
rășii Elisabeta Mosoriak, muncitoa
re la fabrica „Crișul", dr. loan Să- 
vulescu, directorul Spitalului uni
ficat de adulți din Oradea, Liviu 
Cristu, secretar al comitetului de 
partid de la uzinele din orașul 
Petru Groza, ca și alți participanți 
și-au exprimat acordul deplin față 
de poziția partidului și guvernului 
în problemele internaționale, care 
corespund cu interesele fundamen
tale ale poporului român și ale 
cauzei generale a socialismului și 
păcii. Exprimînd gîndurile și sen
timentele sutelor de mii de cetă
țeni care trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri ale țării, vorbi
torii au condamnat cu toată indig
narea agresiunea imperialiștilor a- 
mericani împotriva poporului viet
namez.

în încheiere a luat 
varășul losif Banc, 
pleant al Comitetului
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri.

în primul 
au la răs- 
cultural-

au dat o 
externe a

cuvîntul to- 
membru su- 
Executiv al 
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cuperspectivă, îndeplinirea punct 
punct a hotărîrilor adoptate.

în încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul losif Banc s-a ocupat de 
unele probleme ale vieții interna
ționale. El a scos în evidență că 
Partidul Comunist Român mili
tează pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, pentru unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste. în actua
lele condiții este necesar să nu "se 
întreprindă nimic care să adîn- 
cească divergențele și să sporească 
pericolul sciziunii, să se facă tot 
ce e posibil, chiar și cel mai mic 
pas, în vederea restabilirii clima
tului favorabil statornicirii unor 
raporturi normale între partide, 
pentru întărirea solidarității inter
naționale a mișcării comuniste și 
muncitorești. Aceasta este cerința 
fundamentală a internaționalismu
lui proletar.

Poporul român, partidul și gu
vernul nostru și-au manifestat din 
prima zi a agresiunii imperialiste 
americane din Vietnam solidarita
tea frățească cu lupta eroică a po
porului vietnamez, au sprijinit și 
sprijină această luptă atît pe plan 
politic și moral, cît și material. In 
aceste zile, cînd Hanoiul este bom
bardat sălbatic, ne reafirmăm so
lidaritatea cu poporul vietnamez, 
condamnăm actele de barbarism 
săvîrșite, cerem încetarea imedia
tă și necondiționată a bombarda
mentelor, cerem ca poporul viet
namez să fie lăsat să-și hotărască 
singur soarta.

*
Conferința a ales membrii nou

lui comitet regional de partid și ai 
comisiei de revizie. în prima sa 
ședință plenară, comitetul regional 
a ales în funcția de prim-secretar 
pe tovarășul Teodor Haș, membru 
al C.C. al P.C.R. Delegații la con
ferință au adoptat o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă de
plina aprobare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități din regiunea Crișana 
față de politica internă și externă, 
realistă, a partidului. Asigurăm Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român — se arată în tele
gramă — că organizația regională 
de . partid, toți oamenii muncii, din 
Crișana vor milita cu devotament 
pentru a da viață mărețului pro
gram
IX-lea al P.C.R., pentru ridicarea 
României pe noi culmi ale progre
sului și civilizației.

stabilit de Congresul al
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primește spațiul pe teritoriul său, 
iar celorlalte raioane li se va îna
inta o comunicare la care se va a- 
dăuga cererea și actele beneficia
rilor de pe teritoriul lor. Raioanele, 
care au primit comunicările și do
sarele cu acte, în termen de 5 zile, 
vor emite titularilor ordinele de 
repartiție respective".

Chiar și simpla lectură a acestor 
instrucțiuni labirint te obosește, 
dar să alergi 35 de zile după 
procurarea actelor! Dar fiindcă 
veni vorba: despre ce „rest de 
acte" pomenesc instrucțiunile ? Din 
lipsă de spațiu nu le vom înșirui 
pe toate. E poate suficient să dăm 
o singură mostră : ca să poată face 
schimb de locuință omul are, între 
altele, nevoie de adeverință din 
cîmpul muncii. Și dacă nu e în 
cîmpul muncii ? Un pensionar nu 
poate face schimb de locuință ? Ba 
da. Atunci de ce sînt cerute acte 
de ptisos ?

— Ba mai mult — ne spune tov. 
Petre Tudoran, inspector la Ser
viciul Spațiului locativ — raionul 
23 August. De cele mai multe ori 
noi alergăm pe la celelalte raioane 
după obținerea „semnăturilor de 
principiu", iar cetățenii aleargă 
după noi. Această morișcă se în- 
vîrtește uneori luni de zile.

Avea dreptate cetățeanul de la 
ghișeu. Dacă încerci să-ți schimbi 
domiciliul trebuie să ai nervii tari.

Nu sînt mai simple nici formali
tățile legate de mutarea într-un 
bloc nou. Aici îți trebuie din capul 
locului nu mai puțin de 8 „docu
mente". Cap de afiș e... adeverința 
că ești în cîmpul muncii — deși 
fabrica, instituția la care lucrezi îți 
dă casă 1 îți mai trebuie și adeve
rință că ai plătit dezinfecția, deși 
suma respectivă se plătește înainte 
de operația de dezinfecție. Iți tre
buie, chiar în cazul că te muți pe 
teritoriul aceluiași raion, felurite 
dovezi de la I.R.E.B., I.C.A.B.,
I.D.G.B. ș.a.m.d. Omul se „înar
mează" parcă nu pentru un banal 
transfer dintr-o casă în alta, ci 
pentru o îndelungată și primejdi
oasă expediție.

Orice mișcare de pe o stradă pe 
alta aduce după sine un cortegiu 
de acte și un volum nebănuit de 
timp pierdut. Jan Vasilescu din str. 
Victor Popescu nr. 14, raionul N, 

La cazinoul din Sinaia se iac ultimele pregătiri pemru 
revelion Foto : R. Costin

Bălcescu, s-a căsătorit și dorește, 
ca orice soț, să-și aducă nevasta 
acasă. Greu ! „Astăzi, ne spunea el 
(16 dec. — n.n.) e a doua zi pe 
care o pierd la spațiu. Nu ca să 
obțin repartiție, asta, după cum 
aud, durează mult, luni de zile, ci 
ca să ajung la ghișeu (și n-a a- 
juns — n.r.). Trebuie să depun ac
tele".

Ce acte trebuie să depună un soț 
pentru a-și instala soția în casă ? 
Sînt afișate pe pereții coridoarelor 
clădirii spațiului locativ. Iată-le : 
cererea soției, cum că vrea să stea 
la soțul ei, consimțămîntul soțu
lui, cum că acceptă cererea neves
tei și inevitabila dovadă că soția 
este în cîmpul muncii I

Și atunci,
de ce nu simplificați?

Sfatul popular al raionului N. 
Bălcescu. Oficiul stării civile. La 
ghișeul „decese", o femeie în doliu.

— ...și pentru a obține certifica
tul de deces vă mai trebuie urmă
toarele acte — o auzim spunînd pe 
funcționară : o declarație, certificat 
constatativ de deces, buletinul de 
identitate al decedatului, livretul 
militar, buletinul dumitale, certi
ficatul de naștere tip al decedatu
lui, certificatul de căsătorie, dova
dă de la procuratură...

Să zicem că solicitantul are toate 
aceste acte. După ore de așteptat 
în picioare, omul trebuie să răs
pundă la o serie de întrebări (prac
tică cu totul deplasată în momen
tul respectiv), în vederea întocmi
rii situației stării materiale a de
functului, situație care... se găsește 
pe rol la secția financiară a sfa
tului popular I M-am așezat în fața 
ghișeului „decese" și i-am spus 
funcționarei: In casa în care lo
cuiesc a murit un om. E singur. 
Are rude tocmai la Cluj. Cum să 
fac să îngrop omul ? „Foarte sim
plu — a răspuns funcționara — 
aduceți un singur act: adeverința 
că omul e mort. Pe baza ei, noi vă 
dăm foaia de înhumare". Careva- 
săzică în loc de 7 acte și un inte
rogatoriu — un singur act. Deci se 
poate și așa. Atunci de ce atîtea 
formalități inutile, tovarăși de la 

sfatul popular ? 
Nu se poate 

lucra mai sim
plu ? — am pus 
această întreba
re unui mare 
număr de func
ționari ai servi
ciilor care lu
crează cu publi
cul, șefi de sec
ții, inspectori de 
teren, directori 
de I.A.L. și șefi 
de S.G.L.L. din 
Capitală și din 
alte orașe. Men
ționăm : nici u- 
nul dintre cei în
trebați n-au a- 
firmat că la ser
viciile unde lu
crează nu se pot 
aduce simplifi
cări. Dar care să 
fie acestea ? Ni
meni nu ne-a dat 
un răspuns 'pre
cis : „Să ne mai 
gîndim". „Să ne 
consultăm" — au 
sunat vagi răs
punsurile. „Pre
cis" a rămas un 
singur răspuns, 
dat ziarului de 
către Sfatul 
popular al ora
șului București 
în urmă cu doi 
ani — cînd s-a 
mai scris despre 
„logica" certifi
catelor : „Vom 
simplifica" — 
se arăta în răs
punsul respectiv. 
Dar nu s-a sim
plificat nimic I

DlVfțȘ
în întuneric

La depozitul I.C.R.M. Bucu
rești stau în stoc, din iulie, 
142 700 becuri (cite ar fi nece
sare pentru iluminatul a 14 000 
apartamente.) Sînt respinse de 
comisia de recepție. Necores
punzătoare calitativ. Fabrica 
„Steaua roșie“-Fieni nu le 
primește înapoi (ce să mai 
facă cu ele ?); comerțul, pe 
bună dreptate, nu le pune în... 
circuit — iar spațiul comer
cial al depozitului rămîne blo
cat. Soluția nu se vede, — e 8 
în întuneric, — și disputa con
tinuă, fără să se facă lumină. 
Deși istorioara dispune, repe
tăm, de peste una sută patru
zeci de mii de becuri I Nu cre
deți că filamentul prestigiului 
fabricii din Fieni filează ?

Haine de 
protecție

I.C.R.T.I.-București. De aici a 
ridicat Ionel Olteanu, B-dul 
Păcii 35, raionul 16 Februarie, 
salariat al întreprinderii de 
construcții hidrotehnice Bucu
rești, pe baza unor acte false, 
haine de protecție în valoare 
de 17 540 lei. Apoi le-a vîn- 
dut în piață. Treaba a mers 
strună. După ce a vîndut toate 
hainele acum poartă — pen
tru protecție — haine date de 
stat...

De-ar fi
si alunele...

I
,

în perimetrul G.A.S. Batăr, 
regiunea Crișana, a fost iden
tificat recent un „alun turcesc" 
avînd 1 metru grosime și 18 
metri înălțime. Specialiștii a- 
firmă că este unicul exemplar 
de acest fel din țară (un altul 
n-a fost semnalat pînă acum 
în literatura noastră de spe
cialitate). Deși are o vîrstă de 

. aproximativ 80 de ani, este 
■ totuși falnic și în perfectă sta- 
’ re de vegetație. Păcat că și 

alunele nu au crescut propor- 
’ țional.

Frîna 
de sîmbătă

în regiunea București, din 
totalul accidentelor de circula
ție care au avut loc de la înce
putul anului și pînă acum, 41,5 
la sută s-au petrecut sîmbăta 
și duminica. Oamenii plecau 
să se... distreze I Pentru mulți 
„distracția" a ieșit prea lugu
bră ca să mai glumim. Așa-i 
cînd nu funcționează bine frî
na... răspunderii și a măsurii I

După „hora 
miresei"

Unul dintre avocați afirma că 
Victor Ostafi, doctor (str. Vlad 
Dracul nr. 3, București) și-a făcut 
profesia de rușine. în tot cazul 
s-a acoperit de rușine pe sine. 
Elibera certificate de concediu 
medical, false. Lucra la circum
scripția sanitară Șfefănești, raio
nul 1 Mai. Oameni care se du
ceau la nunți trei zile în șir, che
flii care lipseau de la serviciu 
obțineau de la ei (contra unor 
„atenții”) certificate cu diagnosti
cul : „lumbago acut la efort fi
zic" ; „bronșită" ; „focar con
gests pulmonar" etc. „Hora mi
resei" crea betegi și schilozi I

Organele de cercetare penală 
au pus un diagnostic corect i 
„abuz în serviciu, înșelăciune, 
corupere de martori". Sperăm 
într-un tratament corespunzător, 
pentru lecuire definitivă. ,

Familie
„unită"

Oprică. Pîrvulescu a fost sa
lariată la O.C.L.-Alimentara 
din Craiova. De aici a delapi
dat o sumă de. bani. Au în
ceput cercetările. Soțul ei, 
Ștefan Pîrvulescu, responsabi
lul grădinii de vară a restau
rantului „Oltenia", a vrut s-o 
ajute. în acest scop a oprit în- 
tr-o seară, pe stradă, pe căpi
tanul Gheorghe Ungureanu de 
la Miliția orașului Craiova, 
care se ocupă de caz. l-a in
trodus în buzunar un plic cu 
2 300 lei. Cum era de aștep
tat, ofițerul a' respins, cu in-) 
dignare, oferta de mită, trimi- 
țîndu-l în judecată.

Cum se spune la ofițerul 
stării civile : soția să-și urme
ze soțul. Ori invers.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARNA 
Ștefan D1NICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînfeii"
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Consfătuire

Ați îndeplinit planul 
Dar cît ați cheltuit?

PROGRESUL"-BRAILA

privind

produc țiu

calitatea de

judicioasă a

reducerii și 
neeconomi-

mobilei
în ziua de 20 decembrie a avut 

loc o consfătuire privind dezvol
tarea producției de mobilă și îm
bunătățirea continuă a calității ei. 
Au participat directorii întreprin
derilor producătoare, specialiști 
din institutele de cercetări și pro
iectări forestiere, cadre de condu
cere din Ministerul Economiei Fo
restiere, reprezentanți ai conduce
rilor altor ministere și instituții 
centrale, activiști ai C.C. al P.C.R. 
și ai comitetelor regionale de 
partid.

Din referatul prezentat de tov. 
Mihai Suder, ministrul economiei 
forestiere, și din cuvîntul partici- 
panților s-au conturat rezultatele 
importante obținute în creșterea 
producției, diversificarea acesteia, 
îmbunătățirea calității — pentru 
satisfacerea în măsură tot mai 
mare a cerințelor și exigențelor 
beneficiarilor interni și externi.

Consfătuirea a insistat asupra 
măsurilor care trebuie luate în ve
derea îndeplinirii cu succes a sar
cinilor pe 1967 și următorii ani, 
îndeosebi pentru continua îmbu
nătățire a organizării producției 
și a muncii în toate fabricile, fo
losirea maximă a capacităților și 
a rezervelor existente, asigurarea 
aprovizionării ritmice a întreprin
derilor cu materii prime și mate
riale de bună calitate, organizarea 
unui control tehnic de calitate exi
gent, ridicarea continuă a califi
cării cadrelor, asigurarea unei a- 
sistențe tehnice corespunzătoare 
în toate schimburile, întărirea dis
ciplinei. în centrul tuturor efortu
rilor — s-a subliniat în cadrul con
sfătuirii — trebuie să stea străda
niile îndreptate spre realizarea u- 
nei producții de calitate superioa
ră, la costuri cît mai scăzute, sar
cină la a cărei îndeplinire sînt da
toare să participe și ministerele 
producătoare de materii prime, ma
teriale și accesorii utilizate în pro
ducția de mobilă. O mare atenție 
s-a acordat în cadrul consfătuirii 
problemelor legate de dezvoltarea 
exportului de mobilă românească.

La consfătuire au luat parte to
varășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.G.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Simion 
Bughici» șef de secție la C.C, al 
P.C.R.

'r

în continuare, 
Fiind o uzi- 
de mașini și 

consumul

Hie NEACSU

Pe platoul de asamblare al Uzinelor de utilai petrolier „1 Mai“-Ploiești (Foto : Agerpres)

de stat, pe anul trecut, ana-

făcut, în general, la o greu- 
mică și de o calitate necores-

Din această cauză,

Combinatul siderurgic Hunedoara : Elaborarea unei șarje de ofel la 
cuptorul nr. 4

Foto : Gh. Vințilă 0

cooperativele agricole dm re
giunea Argeș au fost luate un șir 
de măsuri în vederea măririi ren
tabilității fermelor de taurine. 
Principala acțiune întreprinsă pe 
această linie a fost valorificarea 
cît mai economicoasă a furajelor 
grosiere (coceni de porumb, paie, 
pleavă etc.) cu ajutorul cărora să 
se obțină cantități sporite de carne 
de calitate superioară. în acest 
scop, organele locale de partid și 
de stat au sprijinit cooperativele a- 
gricole să organizeze îngrășătorii de 
taurine. La rezolvarea acestei pro
bleme s-a pornit de la analiza da
telor privind livrarea tineretului 
taurin și a bovinelor adulte la fon
dul 
liză care a arătat că valorificarea 
s-a 
tate 
punzătoare. 
unitățile cooperatiste realizau ve
nituri bănești mici din fermele de 
taurine. Consiliile agricole și uniu
nile cooperatiste âu luat măsuri 
pentru remedierea acestei defici- 

$ ențc, sprijinind pe cooperatori să 
organizeze mai bine îngrășarea a- 

n nimalelor. Numărul îngrășătoriilor 
din cooperative este, în prezent, de 
peste 100, cu un efectiv de circa

few
■

Comparativ cu anii trecuti, uzina 
de utilaj greu „Progresul" din Bră
ila și-a îmbunătățit simțitor în 
acest an activitatea sa economică. 
Pe 11 luni, la producția globală și 
marfă, la producția marfă vîndută 
și încasată, planul a fost îndepli
nit și chiar depășit cu procente 
de 0,9 și, respectiv, 3,3 la sută. Este 
o tendință pozitivă, care trebuie 
dezvoltată în anul viitor. Dar, dacă 
ne-am opri doar la rezultatele. a- 
mintite, ar însemna să privim uni
lateral activitatea uzinei, să igno
răm cîteva întrebări: pe ce căi 
s-au atins nivelele acestor indica
tori cantitativi, cît de mare a fost 
efortul financiar depus, care este 
economicitatea producției ?

Răspundem la prima întrebare, 
ținînd seama că sarcina de creștere 
a productivității muncii nu a fost 
realizată. Planul la producția glo
bală s-a îndeplinit pe baza depă
șirii numărului mediu scriptic al 
salariaților. Se impune însă o pre
cizare. în timp ce producția glo
bală planificată a fost depășită cu 
0,9 la sută, numărul mediu scriptic 
al salariaților s-a amplificat cu 1,5 
la sută. Deci, sporul de producție 
nu numai că nu s-a realizat prin 
ridicarea productivității muncii, 
dar el este inferior procentului de 
depășire a numărului mediu scrip
tic planificat de salariați. Conse
cință directă a acestei necorelări 
între ritmuri, a neîndeplinirii sar
cinii de creștere a productivității 
muncii, este nerealizarea nivelului 
prețului de cost planificat cu a- 
proape 3,5 milioane lei.

I

Perioada Decada

media trimestrului I I ' II III
18,2 30,4 51,4

luna noiembrie 17,9 26,7 55,4

în ambele perioade, mai mult de 
jumătate din volumul producției 
este obținut în decada a treia, 
cînd „asaltul" caută«eu -orice chip 
să, atingă planul, dar nu fără con
secințe negative asupra prețului de 
cost și a calității unor produse. 
Valoarea rebuturilor, în 11 luni, 
s-a ridicat la aproape 6 milioane 
lei, iar cheltuielile pentru reme
dieri la peste un milion lei. Cele 
mai multe rebuturi și remedieri 
s-au constatat la secția turnătorie, 
unde în timpul „asaltului" disci
plina tehnologică nu este respec
tată cu strictețe. De fapt, la turnă
torie procesul tehnologic nu a mai 
fost revizuit de mult. Această re
vizuire era planificată să se exe
cute în anul curent. S-au întocmit 
și grafice. Pînă la urmă, ea nu a 
avut loc. Cu aceasta, conducerea 
Uzinei a ținut probabil să dea un 
exemplu de ceea ce înseamnă tă
răgănarea îndeplinirii propriilor 
decizii.

Să analizăm, 
prețul de cost, 
nă constructoare 
utilaje, la „Progresul1 
de metal deține o pondere mare 
în cadrul prețului de cost. Deși 
la anumite sortimente se observă 
unele tendințe pozitive de scădere 
a consumului specific de metal pe 
unitatea de produs, totuși nu ele 
sînt predominante. Există încă 
destule cazuri de depășire a nor
melor de consum. Cîteva exemple : 
la ruloul compresor de 10 tone,

will

Productivitatea muncii — factor 
esențial în sporirea eficienței acti
vității economice — este diminuată 
la această uzină de neajunsurile 
în organizarea procesului, tehno
logic, în utilizarea forței de muncă 
și a capacității mașinilor și insta
lațiilor. Dovezile sînt evidente. în 
acest an, pe ansamblul uzinei, in
dicele de folosire a fondului 
timp al mașinilor și utilajelor nu 
s-a ridicat peste 60 la sută. Există, 
de asemenea, un mare număr de 
utilaje — strunguri, freze — care 
nu sînt foloșite și încărcate decît 
în proporție de 15—30 la sută. Ne- 
ținîndu-se seama de aceste rezer
ve de creștere a productivității 
muncii, în uzină s-au efectuat cir
ca 120 000 ore suplimentare. Dar, 
nu în condițiile în care ele erau 
strict necesare — uzina nu și-a 
respectat contractele de livrare 
pentru osii montate și, în general, 
contracte în valoare de 24 milioane 
lei — ci concomitent cu pierderea 
unei importante cantități de timp, 
datorită întreruperilor accidentale 
în cadrul schimburilor. Dintr-un 
calcul sumar rezultă că clacă s-ar 
fi evitat întreruperile, numai la 
secția construcții utilaj s-ar fi pu
tut construi cel puțin un lot din 
producția de serie a uzinei — exca
vatoare și rulouri.

Alt element negativ, care oglin
dește defecțiunile în organizarea 
procesului tehnologic constă în ne- 
ritmicitatea cronică a producției pe 
decade. Iată cum se înfățișează ea, 
în luna noiembrie, comparativ cu 
trimestrul I din acest an : 

excavatorul cu cupă de 0,5 mc, 
depășirile se ridică la sute de kg 
metal pe fiecare produs. Anul a- 
cesta, uzina nu s-a încadrat în nor
mele de consum și la utilajul si
derurgic sau pentru industria me
talelor de construcții, la osiile 
brute forjate și eboșate. Toate a- 
cestea se datoresc unor cauze in
terne — de ordin constructiv și 
tehnologic — care pot fi înlăturate 
prin gospodărirea judicioasă a me
talului încă de la proiectare, cît 
și pe parcursul procesului de pro
ducție. Dar, la anumite sortimente, 
cum sînt osiile montate C.F., vina 
o poartă mai întîi forul de resort 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Consumul de 
metal la aceste osii poate fi mic
șorat, după aprecierile specialiști
lor din uzină, cu cel puțin 50 
kg/bucată prin forjarea capetelor 
la un diametru de 120 mm, în loc 
de 190 mm, cît se face în prezent. 
Reducerea este posibilă, dacă Com
binatul siderurgic Hunedoara va 
trimite uzinei țaglele la dimen
siuni fixe sau multiple de 2—3 
bucăți. Un calcul arată că la pro
ducția anuală de osii a uzinei, eco
nomia realizată ar fi de circa 100 
vagoane de metal.

Dar chestiunea consumurilor 
specifice mai îmbracă și un alt 
aspect. La „Progresul" conducerea 
tehnico-administrativă manifestă 
o slabă exigență în domeniul cal
culării, evidenței și urmăririi nor
melor de consum. Compartimentele 

specializate în acest sens din ser
viciile tehnic, planificare (preț 
cost), contabilitate (post calcul) sînt 
insuficient încadrate cu personal 
competent. Ca urmare, consumul 
de metal se urmărește numai „pe 
global" și nu pe fiecare reper în 
parte. Cu toate că la tăierea la
minatelor se face risipă de metal, 
totuși nimeni din uzină nu a in
tervenit pentru reglementarea a- 
cestei situații. Serviciile construc
tor, tehnolog și metalurgic nu au 
studiat profund posibilitățile de 
diminuare a consumului de metal 
la producția comparabilă și nu au 
elaborat soluții constructive și 
tehnologice optime, care să asigu
re utilizarea cît mai 
metalului.

Nici în domeniul 
evitării cheltuielilor 
coase — un alt element principal 
al prețului de cost — nu se vede 
o preocupare intensă din partea 
conducerii uzinei. Astfel, pe 11 
luni, valoarea amenzilor și penali
zărilor s-a ridicat la peste 
1,4 milioane lei și a dobînzilor la 
4 milioane lei. Aceste cheltuieli 
înfățișează o anumită dezordine 
în stăpînirea tuturor pîrghiilor fi
nanciare, problemă neglijată de 
conducerea uzinei. Nerealizarea 
sarcinii de reducere a prețului 
de cost, cumulată cu cheltuielile 
.neproductive, a determinat ne- 
îndeplinirea planului la beneficii 
și la rentabilitate. Desigur, nu se 
pot contesta meritele colectivului 
de la „Progresul", eforturile de
puse pentru realizarea indicatorilor 
cantitativi ai planului. Dar, econo
miei nu-i e indiferent cu ce con
sumuri, cu ce cheltuieli se înde
plinesc acești indicatori. De a- 
ceea, conducerea uzinei trebuie 
să persevereze în a lua cele mai 
energice măsuri, acum și nu mai 
tîrziu, pentru ca tot ce depinde 
de ea în problema ridicării pro
ductivității muncii și reducerii pre
țului de cost să se realizeze în 
termen scurt. Cît privește forul 
tutelar, el știe ce are de făcut. 
Intervenția lui hotărîtă trebuie să 
aibă loc, însă, cît mai repede po
sibil.

JL 1 -x

11 000 taurine. Cum s-a lucrat la 
amenajarea de îngrășătorii ? în 
primul rînd, în această direcție au 
fost orientate cooperativele agri
cole de producție cu excedent de 
furaje grosiere. Taurinele introdu
se în îngrășătorii provin din tur
ma proprie a cooperativelor res
pective dar și din cumpărări. Ani
malele stabilite pentru îngrășat au ■ 
fost individualizate, lotizate după 
vîrstă, sex și greutate, în așa 1'el 
ca diferența de greutate în cadrul 
aceleiași grupe să nu fie mai mare 
de 10—15 kg. Grajdurile desti
nate cazării au fost revizuite și 
reparate, reducîndu-se coeficientul 
de luminozitate din interior, prin 
vopsirea geamurilor. La capătul" 
fiecărui adăpost, s-au amenajat 
cîte două bazine din ciment nece
sare amestecului de furaje.

Nutrețurile tocate se depozitea
ză o perioadă de 3—5 zile, din 
care se ridică rația zilnică prin 
cintărire. în bazinele din capătul 
grajdului se efectuează amestecul 
de furaje tocate cu soiuția de me
lasă și uree. Amestecul e pregătit 
cu 12 pînă la 24 ore înainte de 
darea în consum pentru a se u- 
mecta bine. Prepararea soluției de 
uree și melasă se face după nor-

me stabilite în așa fel, încît să re
vină o parte uree la 9 părți me
lasă. Cooperativele agricole au fost 
sprijinite să-și asigure cantitățile 
de uree și melasă necesare pen
tru toate animalele puse la în
grășat și pentru întreaga perioa
dă de îngrășare. Pentru cunoaște
rea procedeului de lucru ce trebuia 
folosit s-au difuzat recomandări 
scrise ia toate cooperativele de 
producție și s-au organizat schim
buri de experiență la cooperati
vele care au rezultate bune.

Ca urmare a acestor măsuri, s-a 
reușit ca taurinele • îngrășate și 
vîndute de către cooperativele a- 
gricole în perioada mai—octombrie 
din acest an să ajungă la o greu
tate medie de 350 kg la adulte față 
de 315 kg în anul 1965 și 219 kg la 
tineret față de 172 kg în anul pre
cedent. De asemenea, a sporit nu
mărul de taurine livrate la calita
tea I, îndeosebi în ultimele 
luni;: în unele unități rezultatele 
sînt cu mult mai bune decît media 
pe regiune. Cooperativa agricolă 
de producție Popești-Cocu, din ra
ionul Pitești, a organizat o îngră- 
șătorie de bovine la 1 aprilie a.c. 
Sporul în greutate obținut în me-

(Urmare din pag. I)

acționat în scopul lărgirii frontu
lui de lucru, prin deschiderea de 
noi șantiere, în așa fel încît să se 
permită folosirea rațională a for
ței de muncă în primele luni ale 
anului, cît și punerea Ia termen în 
funcțiune o obiectivelor cu dată 
de predare în prima etapă a lui 
1967. în vederea menținerii unui 
ritm intens de lucru, unitățile de. 
construcții vor fi dotate cu un nu
măr sporit ile utilaje grele și ușoa
re, dezvoltîndu-se, totodată, mica 
mecanizare a șantierelor. Industria 
locală studiază asimilarea unor noi 
utilaje — ca mașini de drișcuit și 
de tencuit. Nu s-a neglijat nici 
pregătirea muncitorilor calificați 
și, începînd cu anul viitor, pe lin
gă cea existentă, se va înființa o 
nouă școală profesională.

— Ce s-a întreprins în scopul 
folosirii cît mai, eficiente a fondu
rilor, întrucît pînă acum la unele 
lucrări s-au depășit cheltuielile 
prevăzute ?

— Vom continua analiza siste
matică a activității proiectanțilOr, 
constructorilor și beneficiarilor, 
pentru aplicarea celor mai eficien
te soluții privind reducerea prețu
lui de cost, în condițiile îmbunătă
țirii continue a calității lucrărilor. 
Nu putem fi de acord cu 
D.S.A.P.C. Brașov, proiectantul 
nostru principal, care uneori nu 
aprofundează latura economică a 
documentațiilor, ceea ce face ca 
în anumite cazuri, mai ales la 
locuințe, să se depășească cheltu
ielile planificate. Bineînțeles, mem
brii comitetului executiv au supus 
unei critici severe această tendin
ță, luîndu-se măsuri pentru ridi
carea nivelului calitativ al studii
lor tehnice economice, prin .com
pararea mai multor variante/, ast
fel încît să se aleagă soluțiile op
time. D.S.A.P.C. a fost îndrumat 
să prevadă în proiecte ridicarea 
gradului de mecanizare a lucrări
lor, în primul rînd, prin folosirea 
pe scară largă a prefabrica
telor. Nu numai că se va reduce 
simțitor , numărul de muncitori, în 
special zidari, dar se va scurta 
timpul de: execuție micșorîndu-se 

die zilnic pe animal a fost de 
855 g în luna I de îngrășare, de 
1150 g în luna a Il-a și de 1 240 
g în luna a IlI-a. Calculele arată că 
pentru primele 90 taurine îngră
șate cooperativa a realizat un be
neficiu net de 33 524 lei. Ce au 
realizat îngrijitorii? Retribuția lor 
se face astfel: un cooperator care 
are în primire 30 taurine primește 
30 zile muncă lunar. în plus, pen
tru mărirea cointeresării sale ma
teriale, fiecărui îngrijior i se a- 
cordă și o anumită plată suplimen
tară pentru fiecare kilogram 
spor în greutate vie realizat. 
La fel se face și retribuția coope
ratorilor care se ocupă de prepa
rarea furajelor. Acest sistem de re
tribuire contribuie la creșterea in
teresului cooperatorilor pentru în
grijirea mai bună a animalelor, la 
stabilitatea cadrelor din zootehnie. 
Cooperativa din Morteni, raionul 
Găești, care are 229 taurine la în
grășat, a obținut și ea o bună ex
periență în această privință; Dove
dind pricepere, îngrijitorul Marin 
Nedelcu a reușit ca de la animalele 
ce le îngrașă să obțină un spor . 
mediu zilnic de 1 250 grame. Rea
lizări și cîștiguri bune au obținut

prețul aparta
ment. Vom preîntîmpina cazurile 
cînd D.S.A.P.C. a fost nevoit să re
facă unele proiecte, care conțineau 
soluții învechite, cum s-a întîm- 
plat cu unele blocuri din Sighi
șoara. De asemenea, unele șantiere 
ale T.R.C. Brașov vor trebui să a- 
corde o mai mare atenție economi
cității lucrărilor de investiții. Este 
vorba de grupul de șantiere nr. 2 
Sibiu, de pildă, unde se mai întâl
nește încă o mare risipă de mate
riale. Tocmai în scopul prevenirii 
acestor cheltuieli neeconomicoase, 
comitetul executiv a stabilit ca fie
care dintre membrii săi să răspun
dă concret de unul din aceste șan
tiere, îndrumînd permanent acti
vitatea lor.

— Înseamnă că în 1967 nu se 
vor mai repeta rămânerile în 
urmă la unele lucrări, așa cum s-a 
întîmplat anul acesta...

— Desigur. Cu toate că. pe 11 
luni, planul anual a fost realizat , 
în proporție de peste 90 la sută, 1 • 
respectîndu-se majoritatea grafi
celor de execuție și de punere în 
funcțiune, totuși, am avut și ră- 
mîneri în urmă. Este cazul unor 
lucrări, ca alimentarea cu apă și 
blocul nr. 4 din cartierul Hipo- 
drom-Sibiu, alimentarea cu apă a. 
stațiunii Poiana-Brașov, unele cen
trale termice. Pentru a preveni 
astfel de neajunsuri, la cele spuse 
pînă acum, adaug că s-a com
pletat în bună parte necesarul 
de muncitori, s-a trecut la fo
losirea în 2—3 schimburi a unui 
număr important de utilaje, s-a 
îmbunătățit aprovizionarea tehni- 
co-materială. în același timp, s-au 
luat măsuri pentru asigurarea la 
timp a documentațiilor la un nivel 
calitativ sporit, care să permită 
adîncirea soluțiilor de organizare 
a șantierelor.

— Ce ne puteți spune despre 
calitatea lucrărilor executate, în 
special a locuințelor ?

— Ea s-a îmbunătățit în acest 
an — realitate recunoscută, atit de 
specialiști, cît și de locatari. Acest 
progres calitativ are la bază, în- 
tr-o bună măsură, creșterea exi
genței și competenței comisiilor de 
recepționare. Nu s-au mai admis, 
ca în anii trecuți, nici chiar așa- 
zisele deficiențe mărunte, nu s-au 
mai acordat cu ușurință calificative 
superlative, ceea ce a determinat 
pe constructori să privească cu 
mai mare atenție calitatea lucrări
lor, să fie ei înșiși mai exigenți. în 
acest sens, merită apreciate locu
ințele date în folosință în cartie
rele Steagul roșu și z®na Gării II 
din Brașov, Gh. Gheorghiu-Dej 
din Mediaș, Tîrnava din Sighișoa
ra. Dar, comitetul executiv nu se 
poate declara pe deplin mulțumit 
în ce privește calitatea lucrărilor. 
Nu peste tot se manifestă exigență 
față de efectuarea unor lucrări de 
înaltă calitate. O dovadă : numă
rul ridicat de remedieri. Ceea ce 
este și mai rău, uneori construc
torii au neglijat înlăturarea defec
țiunilor ce apar în perioada terme
nului de garanție, provocînd ne
mulțumirea îndreptățită a locata
rilor. Ele nu vor mai fi tolerate. 
De aceea. în ultima vreme ș-au 
întocmit grafice amănunțite pe 
blocuri și apartamente, astfel încît 
în cel mai scurt timp să se încheie 
toate remedierile calitative. Inten
ționăm ca în 1967 și în anii urmă
tori să curmăm toate neajunsurile 
semnalate. îndeplinind exemplar 
sarcinile cantitative si calitative 
ale planului de investiții.

de animale 
esențial în sporirea 
acest lucru este ig- 
părți, animalele în- 
unor oameni neco- 

duce la reali-

unor îngriji'

și alți îngrijitori ca Marin Pațac, 
Marinică Ion și alții.

Dar, în organizarea îngrășători
ilor sînt încă unele deficien
țe care se cer înlăturate urgent. A- 
legerea îngrijitorilor 
este un factor 
producției. Or, 
norat în multe 
credințîndu-se 
respunzători, ceea ce 
zări slabe. Se face simțită insu
ficienta pregătire a 
tori ca și lipsa de preocupare pen
tru crearea unor condiții optime 
de muncă. Consiliile de conducere 
au încă multe de făcut în ce pri
vește introducerea mecanizării u- 
nor operații ce necesită un efort 
mare de muncă, cum ar fi adăpa
tul, transportul furajelor și guno
iului de grajd. Se impune, de ase
menea, tinerea unei evidențe cla
re și precise care să cuprindă da
tele esențiale privind realizările 
fiecărui îngrijitor. în raionul Sla
tina, și nu numai aici, s-au fă
cut lucruri bune, dar se observă 
în aceste zile că o serie de ani
male tinere nu sînt cazate și în
treținute în mod corespunzător. 
Cu toate că s-a îmbunătățit în 
mare măsură sistemul de preluare 
a animalelor, în această privință 
sînt încă lucruri nepuse la punct. 
Important este și ca întreprinde
rea regională Argeș de industria
lizare a cărnii să întărească mai 
mult controlul în rîndul achizitori
lor, astfel ca preluarea animalelor 
să se facă în cele mai bune con
diții.

Dr. Nrcolns ION 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Argeș
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o necunoaștere a

de cărți- vedetă ?

Discuții pe marginea anchetei

„CÎND ÎNCEP SA FOȘNEASCĂ

TAINELE VIEȚII

în discuțiile private sau 
publice, alături de afir
mații judicioase, susținu
te prin argumente bine 
cumpănite, se întîmplă să 
se exprime opinii necon
solate, mărturii ale lipsei 
de cultură științifică.

în cadrul anchetei orga
nizate de ziarul „Scînteia", 
sub titlul : Cînd încep să 
foșnească tainele vieții..., 
din 2 decembrie, au fost 
publicate scrisorile unor 
cărturari care au exami
nat viața tineretului ca 
temă generală a educa
ției, privită științific, ca o 
realitate fiziologică ce se 
cuvine a fi cunoscută, în
drumată și integrată în
tr-o disciplină morală.

Scrisoarea profesorului 
Stere 
cată 
însă 
faptelor constatate de ob
servația și cercetarea 
științifică, o lipsă de in
formare, supărătoare la 
un educator. D-sa își în
chipuie că anume mani
festări tinerești, legate de 
fiziologie și de o dezvol
tare normală a individua
lității pot rămîne necunos
cute de educator ; d-sa 
împarte arbitrar viața ti
neretului în două perioa
de distincte, într-o epocă 
de pregătire aproape ex
clusiv școlară și spor
tivă — și o perioadă 
tardivă, („după ce tinerii 
și-au terminat studiile"), 
în care preocupările sen
timentale ar fi îngăduite.

O simplă deschidere a 
unui tratat de fiziologie 
i-ar fi arătat profesorului 
Stere Popescu că puber
tatea, adică începutul 
dezvoltării sexuale, se in
stalează la fete între 13 și 
15 ani, iar la băieți între 
14 și 16 ani (am citat a- 
proape textual din cartea 
clasică a lui Landois-Ro- 
semann, Lehrbuch der 
Physiologie, Ediția 21, 
pag. 793), adică tocmai în 
timpul școlarității.

D-sa își închipuie că 
pentru a educa un școlar, 
este îndestulător să igno
rezi voit realitatea vieții 
și curiozitățile tinerilor 
pentru ca, prin această 
trecere sub tăcere, să le 
și suprimi; că se pot înlă
tura, printr-un simplu de
cret al unei pudori fals 
înțelese, curiozitățile și 
preocupările copiilor și 
tinerilor. Se trece astfel cu 
ușurință peste observația 
psihologică elementară că 
reprimarea brutală, venită 
din afară, prin control, in
terdicții șl severitate pro
fesorală a acestei mani
festări instinctive nu face 
decît să trezească răsvră- 
tire, ipocrizie sau acțiune 
clandestină.

Instinctul este, în fapt, 
o realitate naturală, care 
nu poate fi necunoscută 
de educator, dar care tre
buie disciplinată și îndi- 
guită prin atitudine mora
lă ; curiozitățile naturale, 
privitoare la viața sexua
lă trebuie satisfăcute prin 
explicație științifică des
chisă ; altminteri, sexua
litatea devine obiect de 
curiozitate nesănătoasă, 
cu caracter vinovat, ilicit. 
Toate acestea ne vor con
duce la încheierea că e- 
ducația nu comportă o 
eludare a problemei prin 
tăcere sau o represiune 
exterioară, o coercițiune 
prin teamă și pedeapsă 
— ci o discuție științifică, 
care va trebui să ajungă, 
în spiritul tineretului, la o 
convingere, bizuită pe 
disciplina morală. Ajun
gem, astfel, la a doua ca
rență de care dă dovadă 
scrisoarea profesorului 
Stere Popescu, la lipsa u- 
nei concepții umaniste a- 
supra omului și educației.

Va trebui să amintim 
autorului scrisorii de mai 
sus că ființa umană adă
postește în structura sa 
biologică Instincte adine 

, înrădăcinate printre care 
șl instinctul sexual Spre 
deosebite însă de ant-

mal, 
sînt socializate, prin edu
cație șl disciplină morală. 
O bună parte din educa
ția copilului consistă în 
acest proces : de a face 
instinctele elementare 
compatibile cu o viață so
cială demnă. Numai cu- 
noscînd instinctele copi
lului, educatorul le va 
putea umaniza, încadrîn- 
du-le în norme.

Instinctul alimentar, de 
pildă, se cere a fi mode
lat, civilizat. Copilul nu 
trebuie să se arunce asu
pra alimentului ca un pui 
de animal asupra prăzii. 
El trebuie învățat să aibă 
o anume comportare so
cială, în timpul mesei. In
stinctul de conservare, de 
apărare și atac, pentru a 
da un alt exemplu, con- 
ducînd pe animal la bru
talitate, este, la om, deri
vat în atitudini de politețe 
și acțiuni de altruism. In
stinctul 
exact în 
Dacă la 
stinct se 
ceput, ca un act elemen
tar, ajungînd numai tîr- 
ziu, la unele spețe, la 
grija afectuoasă pentru 
progenitură, la om instinc
tul sexual este modelat 
prin pudoare, sublimat și 
nuanțat în căldura senti
mentului și integrat într-o 
concepție etică, de res
pect pentru sine și pentru 
ființele de sex opus.

Ne vom întreba : cum 
poate ocoli educatorul 
umanizarea și socializa
rea unui atare instinct, 
care începe să se afirme 
încă de timpuriu, dacă îl 
ocolește în opera sa de 
educare a tinerilor, sau 
dacă interzice orice dis
cuție asupra-i, conside- 
iîndu-1 ca „rușinos" și 
„nepermis" î 11 poate oare 
suprima, ignorîndu-1 — 
sau are obligația de a-i 
da o călăuzire morală, a- 
lătîndu-le tinerilor calea 
către o viață, în care in
stinctul nu este totul și în 
care valorile de sentiment 
și gînd reprezintă bunuri 
sufletești supreme ?

Nu vom aproba nici noi 
anume manifestări socia
le provocatoare a exacer
bării instinctului sexual — 
ca anume filme obscene. 
Putem pune de asemenea 
în discuție și oportunita
tea școlilor mixte. Dar a- 
cestea sînt aspecte se
cundare ale problemei. 
Adevărata disciplină a 
vieții se obține printr-o 
dezvoltare a sentimentu
lui și a simțului etic. Dis
cuția intimă, prietenoasă 
șl deschisă, între educa
tori și școlari, asupra pro
blemelor celor mai deli
cate, departe de a „incita 
tinerii", le va arăta, dim
potrivă, adevărata lor 
semnificație în viața mo
rală, repercusiunile u- 
nor orientări greșite a- 
supra sănătății corpo
rale și mentale, cît și 
necesitatea integrării vie
ții instinctive în sfera va
lorilor morale. Numai ast
fel se vor înlătura impu- 
doarea șl cinismul. Puri
tatea de moravuri nu im
plică ignorarea lucrurilor 
sau „tactica struțului". 
Omul trebuie să cunoas
că, pentru a se domina.

Adevărata educație 
comportă respectul pen
tru individualitatea copi
lului, adică dezvoltarea și 
umanizarea lui integra
lă, sub toate raporturile, 
intelectual, emotiv, moral, 
social — ca și disciplina
rea vieții instinctive Ade
vărata educație nu poate 
și nu trebuie să fie înte
meiată pe teama de edu
cator, pe autoritate neîn
țelegătoare. pe coercitfuni 
— ci pe aderarea lăuntri
că la un ideal moral.

Scopul unei atari educa
ții este dezvoltarea unui 
om întreg, a unui om li
ber, stăpîn pe actele lui, 
respectîndu-se pe sine și 
respectînd pe ceilalți.

Se înțelege ușor că o a- 
tare dezvoltare a omului 
nu poate să fie decît ro
dul unui lung proces, să- 
vîrșit în toate fazele vie
ții și în toate formele ac
tivității sociale, începînd 
cu familia și continuînd 
cu școala, serviciul mili
tar, activitatea profesio
nală, organizațiile sociale 
și cultura propriu-zisă. în
tre aceste forme ale vieții 
sociale trebuie să existe 
o colaborare și continui
tate. O deosebită luare 
aminte trebuie dată edu
catorilor înșiși, pentru a 
face față grelelor sarcini 
ce și-au asumat. Absența 
unor lucrări științifice de 
orientare în acest 
supra cărora nu am pu
tea stărui aci, 
depășind cadrul 
articol, îngreuiază, 
bună seamă, această ac
tivitate. Dar colaborarea 
strînsă dintre profesorul 
educator, medicul școlii și 
medicul igienist ar putea, 
pînă la editdrea ;unor ,țt- 
tari lucrări, alcătui tin 
sprijin eficăce educației 
școlarului.

Educația presupună o 
dezvoltare unitară și ar
monioasă a personalită
ții. Medicul-psihiatru,. mai 
mult decît oricare alt cu
noscător al vieții umane, 
va fi în măsură să cu
noască dramele existen
ței, în cazul unei educații 
incomplete sau vicioase, 
în timpul adolescenței.
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9; 11,15; 13,30; 16,45; 19; 21, FEROVIAR (completare 
A cui e șoseaua) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
TOMIS (completare începutul) — 9,15; 11,15; 13,15; 
15,15; 17,30; 20, MELODIA (completare Orizont
științific nr. 7) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© MÎNĂSTIREA DIN PARMA : CINEMATECA — 
9,30; 12,45; 16.
a ANUNȚ MATRIMONIAL : CAPITOL (completare 
A cui e șoseaua) — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, AURORA — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
® RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : FESTIVAL (com
pletare A cui e șoseaua) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, EXCELSIOR - 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11; 13; 16,15; 18,30; 20,30 (la 
ultimele două completarea Consfătuirea de consti
tuire a organizației de pionieri).
® TUNELUL — cinemascop : LUMINA (completare 
Poduri peste timp) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
O FALSTAFF : CENTRAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, GRIVITA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30.; 21. 
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10; 
© WINNETOU — (ambele serii) : DOINA — 11,30; 
16; 19,45.
© OMUL DIN RIO : GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 18; 
20,30, BUCEGI - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ARTA
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FLOREASCA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 pa ultimele trei cine
matografe completarea Poduri peste timp).
G CIMARON — cinemascop : DACIA (completare 
Mimetism) — 8,30—14,30 în continuare ; 16,45; 19; 
21, MIORIȚA (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Hunedoara) —17,30; 
20,30, MUNCA (completare Vox Maris) — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30, LIRA (completare Scoica) — 15,30; 
18; 20,30, COSMOS (completare George Coșhuc,
cîntăretul pămîntului românesc) — 16; 18,15; 20,30. 
o ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : GLORIA — 8,45; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21, FLAMURA — 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20.30.
© DIPLOMATUL GOL : VITAN (completare Pata)
— 15,30; 18; 20,15.
e SAMBA : VIITORUL (completare Mimetism) 
15,30; 18; 20,30.
o LIMUZINA NEAGRA : COLENTINA (completare 
Plasma) — 15,30; 17,45; 20.
© FANTOMELE SE GRĂBESC : VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 9,30; 11,45; 
16,15; 18,45; 20.

VIZITA : COTROCENI — 15; 17,45; 20,30.
OLD SHATTERHAND: PACEA — 15,45; 18; 20,15.

TEATRE 1

Teatrul de Operă și Balet : TRAVIATA — 19,30. 
Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 

MARCO POLO — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU 
FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 19,30, (sala 
Studio) : SCAUNELE — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala din Bd. 
Schitu Măgureanu a Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra") : MUȘCATA DIN FEREASTRĂ — 19,30. 
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETB-CON- 
CERT — 20.
© Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30. 

E ■ « Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PUR- 
TĂRE — 9,30.
© Ș.tudioul Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" : SEARĂ DE TEATRU 
ROMANESC — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ— 16,30, (sala din str. Academiei) : PO
VESTEA PORCULUI — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20, (la Sala Palatului) : 
CU FOTBAL ȘI FĂRĂ FOTBAL — 19,30.
® Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG — 20.

cent, care s-a bucurat de 
un mare succes tocmai

societate, consecințele 
vieții imorale etc.

— ne-a 
BĂNU- 
Editurii
— pre- 

făcînd

zi se 
chiar 
lite-

stanțial acele capitole din 
planul pe 1967 și 1968 care 
prevăd popularizarea și 
explicarea artei clasice și 
mai ales moderne".

„Un editor trebuie să 
ardă pentru o splendidă 
înfățișare a cărții 
spus poetul ION 
ȚĂ, directorul 
pentru literatură 
zentarea grafică
parte din frumusețea căr
ții și constituind unul din 
elementele succesului".

— Acest lucru 
pare primordial 
în cadrul cărții 
rare ?

— Nu primordial,
însemnat. Firește, trebuie 
să așez la loc de frunte, 
în discuția noastră, pro
blema conținutului. înțe
leg prin aceasta datoria 
noastră, a editorilor, de a 
publica romane care să 
ilustreze viața bogată, 
nouă, a poporului nostru. 
E.P.L. este preocupată de 
promovarea acelor cărți 
„mari". în stare să expri
me preocupările genera
țiilor de astăzi, făuritoare 
ale noii Românii. în con
tactele noastre cu scri
itorii — care de cele mai 
multe ori sînt fructuoase 
— am avut succese și 
sperăm că ele vor fi con
tinuate cu și mai multă 
concretizare în viitor.

Solicitînd părerea di
rectorului Editurii de li
teratură universală, CON
STANTIN MĂCIUCĂ, a- 
supra „cheii succesului", 
acesta ne-a răspuns: 
„singura cheie este cali
tatea operei care, la rîn- 
dul ei, înseamnă alegerea 
autorului, selecția titlu
lui. calitatea traducerii 
(în cazul E.L.U.) și, bine
înțeles. execuția poligra
fică. toate acestea fiind 
subsumate respectului 
pentru cititor. Este știut 
că fiecare epocă își are 
gustul ei : înclinația spre 
cartea de idei era proprie 
iluminismului ; în roman
tism. foarte răspîndită 
era pasiunea pentru car
tea psihologică ; în zilele 
noastre este caracteristică 
aviditatea pentru produ
sele spiritului uman în 
toate domeniile. Pornim 
de- la constatarea că cele 
mai așteptate cărți sînt 
acelea care răspund preo
cupărilor actuale ale citi
torilor noștri.

— Poate ne oferiți 
și un exemplu ?
— Aș putea să mă refer

w.- ’f csrib* al poezia
Cînd a plecat pentru totdeauna 

dintre noi, Nicolae Labiș era un tî- 
năr care abia pășise peste pragul 
adolescenței, păstrînd însă în făp
tura sa toate cutezanțele și sfielile 
vîrstei de aur de care nu voia 
parcă să se despartă cu nici un 
chip. Și aceasta deoarece adoles
cența, epoca visului romantic și a 
faptei îndrăznețe, nu era pentru Ni
colae Labiș o etapă a vieții, ci în
săși esența ei. De aceea rămăsese 
un adolescent, „puștan cu ochii lim
pezi și buzele severe", așa cum 
spunea chiar el și cum l-am păs
trat în amintire. îl revăd și acum 
potrivit la stat și vînjos, cu corpul 
pietros al omului de la munte 
deprins să urce semeț coastele 
abrupte..........................
înălțimile. Purta în gerurile iernii 
un cojoc asemenea bărbaților din 
Mălini și cei ce îl întîlneau pe 
străzile Bucureștiului și 
cine este credeau că 
coborît .de pe crestele 
Aducea cu el robustețea 
acelor oameni ce cunoscuseră îna
inte de nașterea sa asprimile 
vieții și ale naturii, dar pe care 
le biruiseră, a acelor oameni pe 
care 
sod

în 
nea 
văn 
mîntului 
tari ale pădurilor, limpezimile a- 
pelor,
„Pădure, sora mea, te întîlnesc / 
C-o strîngere de inimă durută. / 
M-ai adăpat cu harul tău firesc / 
Și mi-ai deschis în suflet o lău
tă, // M-ai învățat cu albii dinți 

spunea el într-unul din 
în care

și să înfrunte pieptiș

nu știau 
atunci a 
munților, 

morală a

i-a cîntat ca un adevărat rap- 
modern.
ființa sa viguroasă aseme- 

unui trunchi de copac zdra- 
împlîntat în adîncurile pă- 

trăiau parcă aromele

frăgezimea ierburilor.

prins să caute necontenit tainele 
firii, să descifreze sensurile lucru
rilor, să desferece izvoare nepă
trunse. Aceasta este prima și cea 
mai strălucitoare pecete dintre pe- 

' cețile aurite ce încheie cartea de 
poezie a lui Labiș. O recitim, și 
cînd întîlnim printre strofele gru
pate de cel din urmă editor al 
său, colegul nostru Gheorghe 
Tomozei, în ciclul „Cîntec de în
ceput" cu indicația „Poezii scrise 
în anii 1953—1954", deci cînd nu 
avea încă douăzeci de ani, ver
suri ca acestea :

„Prietenii mei, traiul ni-i tot mai 
matur, / Deși sîntem la vîrsta poe
ziei lui Rimbaud Arthur. / Ne-am 
plictisit de snobism, pînă și de plic
tis, / Ochiul rațiunii ne urmă
rește pururi deschis,"... / Ne dăm 
seama că poetul tînăr pornea la 
drum obsedat de sentimentul res
ponsabilității, cu dorința de a 
spune răspicat gînduri. noi. O 
poezie gravă ce respingea orice 
cochetărie și orice frivolitate, o 
poezie ce pornea din adîncurile 
pămîntului românesc și ale oa
menilor săi și în care pulsau in
tens vibrațiile prezentului. El, 
omul atît de expansiv, atît de dor
nic de confesiune, era un intro
spectiv și căuta mereu să-și defi
nească personalitatea, să afle sur
sele cîntecului său : „Eu m-am 
desprins din munții vineții / Cas- 

în mine." 
mare, dacă 
lui orgoliu, 
marea fa-

Fără îndoială da, au 
răspuns cei mai multi 
dintre cei cărora le-am a- 
dresat această întrebare. 
Prin cărti-vedetă înțele
gem nu neapărat. cărți 
vîndute rapid, ci cărți 
care, prin conținutul și 
realizarea lor artistică, 
prin eficienta lor educati
vă. prin procesele de gîn- 
dire pe care le determină 
și le stimulează, se deta
șează din contextul gene
ral, devenind adevărate 
cărti-pivot, care polari
zează pentru mult timp 
atenția publicului.

„îmi amintesc de cît 
bine meritat succes s-a 
bucurat cartea lui Irving 
Stone, „Agonie și extaz", 
— ne-a spus ANA MA
RIA POPESCU, cercetă
tor la Institutul de isto
ria artei al Academiei. 
Departe de a încerca o 
figură de stil, notez o 
realitate îmbucurătoare, 
tonică : în tramvai, în ho
lurile sălilor de spectaco
le, pe stradă, oameni de 
profesii diverse și de ni
vel cultura] diferit discu
tau entuziasmați pe mar
ginea acestei cărți. Se a- 
flau (ne aflam) cu toții în 
fața unui eveniment lite
rar, a unui succes literar 
în accepția majoră a cu- 
vîntului".

Din discuțiile avute am 
desprins concluzia că gîn- 
direa editorială poate 
genera succese în ceea ce 
privește planul de apari
ții.

La întrebarea: ce succe
se pregătiți pentru anul 
viitor? am primit aceste 
răspunsuri.

ION BANUȚA: Aș
teptăm să intre în 
redacție cartea lui Zaha- 
ria Stancu „Vîntul și 
ploaia", o frescă a viefii 
noastre de după război 
pînă spre 1946 ; Marin 
Preda va preda un nou 
roman, Eugen Barbu ne 
va aduce volumul al II- 
lea din „Șoseaua Nordu-

lui", iar Titus Popovici un 
volum care continuă „Se
tea". Foarte curînd va a- 
părea romanul lui N. Bre- 
ban, „în absența stăpîni- 
lor", care, credem, va în
semna o nouă etapă în 
evoluția scriitorului".

Acestea se apreciază a 
fi cărțile de succes ale 
Editurii pentru literatură.

CONSTANTIN MĂ
CIUCĂ: Dintr-o imen
sitate de autori și titluri 
selectăm anual acele lu
crări care considerăm că 
sînt cele mai așteptate de 
către cititori. Concret, 
pentru anul 1967, scon
tăm pe succesul unor cărți 
ca „Orașul" de Faulk
ner, versuri de Verlaine, 
„Oameni, ani, 
I. Ehrenburg, 
artistului" de 
„Quo vadis" 
kiewicz, „După

viață" de 
„Portretul 
J. Joyce, 
de Sien- 
noi poto-

„S.U.A.", trilogie de John 
dos Passos, precum și al 
unor scrieri de Michel 
Butor, Knut Hamsun, Vir
ginia Woolf etc. O colec
ție nouă, „Criterion", al
cătuită din volume de 
100—150 de pagini, va 
oferi o informare opera
tivă asupra fenomenului 
literar și al criticii con
temporane pe glob. Ase
menea studii, cum ar fi 
„Structuralismul “, 
roman", 
semnate 
mâni.

DAN 
Ne

mult faptul că un număr 
din albumele noastre de 
artă n-au găsit la public 
audiența scontată, ceea 
ce ne obligă să luăm mă
suri nu numai 
îmbunătățirea 
dar și pentru 
mai riguroasă 
ce urmează 
Buna orientare în 
sens este atestată de ra
pida epuizare a albumu
lui Țuculescu.

După părerea noastră, 
cea mai importantă carte 
a anului 1967, editată de 
noi, va fi primul din cele 
cinci volume ale „Istoriei 
artei românești", lucrare 
de sinteză elaborată de 
un colectiv de specialiști.

„Noul
„Furioșii" vor fi 
de autori ro-

GRIGORESCU: 
preocupă foarte

pentru 
calității, 

o selecție 
a titlurilor 
să apară, 

acest

noastre

să rîd..." 
cîntecele 
nealogia.

Așa îl văd și acum rîzînd din 
toată inima, bucurîndu-se și înve- 
selindu-se din fiece fibră a su- 
fletulu’ său pentru orice faptă 
care chema mulțumirea inimii. Mi 
se părea atunci că am în față pe 
unul din eroii lui Sadoveanu, scri
itorul în cultul căruia Nicolae La- 
biș crescuse, aducîndu-i acel oma
giu de o vibrație ce și astăzi se 
păstrează nealterată : „El pentru 
mine-i apa vrăjitelor fîntîni. îl voi 
slăvi în cîntec cum pot slăvi doar 
luna, iubindu-1 ca pe munții, na
talii mei bătrîni". Era un om de-

și-a desenat ge-

cade vuitoare port 
Mîndria lui cea mai 
vreți orgoliul, unicul 
era descendența din 
milie a poporului nostru. Așa cum 
spunea într-o 
„începutul" : 
am prins a

intitulată 
versului

poezie 
„Bătăile 
deprinde. / Nu din 

căiți, ci din horă, din danț, / Ri
mele, din bocete și colinde, / Din 
doinele seara cîntate pe șanț // 
...Am strîns sănătate din creme
nea neagră, / Din vîna de ape, 
țîșnind încordat, / Și bătrînii din sat 
cînd muriră, / Toate iubirile moș
tenire mi-au 
sul său n-a 
ralnice și nu 
cări sterile.
turile cele mai adînci ale ființei 
sale încrustată această datorie față 
de cei care îi dezvăluiseră tainele 
cîntului.

Natura pentru el a fost mai mult 
decît locul vrăjit în care și-a pe-

dat". De aceea ver- 
rătăcit pe căi lătu- 
s-a vlăguit în încer- 
Avea pînă în stră

trecut copilăria, ci primul său das
căl literar de la care a deprins 
legile armoniei, ale frumosului, ale 
desăvîrșirii. Pentru Nicolae Labiș 
toate acestea erau legi ale inimii 
și ale minții așa cum erau toate 
celelalte legi moștenite de el de la 
strămoși. Și cînd copilul care sim
țea că este „o-ncrețitură" din „gi
ganticul creier" al munților s-a 
încumetat la drum, a pornit ase
menea cronicarilor ce au scris „cît 
să nu se uite lucrurile și cursul 
țării". Șl atunci i-a uimit pe toți 
prin gravitatea versului său. El 
aducea cuvinte din bătrîni, el pur
ta doruri și dureri, speranțe și 
bucurii care se făcuseră una cu 
sufletul său. Pentru el fiecare vers 
a fost expresia limpede a unor 
gînduri și simțăminte adînci. Pen
tru că poetul acesta care se bucu
ra cu atîta ardoare de bucuriile 
vieții și le cînta pe tonurile cele 
mai pline era un neliniștit. Dar pen
tru Labiș acest sentiment ce în
cearcă pe orice om adevărat, 
pe orice om peste care nu 
s-a așternut mîlul egoismului și 
al mulțumirii de sine, repre
zenta însăși forța și elanurile 
vieții, semnifica permanenta nă
zuință de autodepășire, de învin
gere a inerției, de necontenit sbor 
spre înălțimi: „Nu stă în firea 
noastră limfatica-mpăcare, / Ci 
fulgere în suflet și flăcări ne tre
sar, / Căci ne-a vegheat Ia creștet 
această ursitoare / Neliniștea, cu 
dorul ei amar". Pentru că acest 
tînăr poet crescut în chiar vatra 
ființei noastre românești n-a simțit 
alte îndoieli decît cele legate de 
sentimentul că nu și-a făcut încă 
așa cum trebuie datoria, că a ză
bovit uneori prea mult, că n-a răs
puns așa cum se cuvine dragostei 
cu care a fost înconjurat: „Nu am 
făcut eu prea puține lucruri / Pen- 
tru-aceș'ti oameni buni, cu cuget 
drept, / Care mi-au dat cîntările 
pădurii / Și sănătatea care-mi 
fierbe-n piept?". De aceea el a 
simțit chemările vieții ce creștea 
și se împlinea odată cu el.

A avut iarăși ca toți marii poeți 
ai acestei țări sentimentul istoriei, 
în necontenita ei prefacere. Ca și 
la Eminescu, primele sale iubiri au 
fost iubirile datorate țării. Deprins 
să citească pînă departe în seni
nul cerului a avut devreme reve-

lația întîlnirii cu cei ce au dat țării 
„frumusețea privirilor semețe".

„Azi am văzut mai clar decît ori- 
cînd / în gloriosu-i car de bătălie / 
Partidul Comunist înaintînd. / Și 
ochii mei îndrăgostiți de dînsul, / 
Cu strălucirea lui mi i-am umplut, / 
Și-n oastea lui, transfigurați și 
mîndri, / Pe-ai mei, cei mari și 
dragi, i-am cunoscut / Și zile-n- 
tregi n-am fost decît lumină / Și 
numai fericire eu am fost. / Așa a 
început atunci întîia / Iubire a 
mea, și-al vieții mele rost". /

Și „rostul" acesta așternut 
în versuri, izvora din credința 
mărturisită atunci cînd împlinea 
„douăzeci de ani și încă unul' : 
„Eu știu un lucru care-i ținta vie
ții: / Să ții un steag, destoinic, cît 
mai sus. / E steagul roșu — al 
meu și al dimineții". Și nu cuprin
dea această artă poetică numai 
o simplă declarație, ci sintetiza în 
versurile ei sensul poeziei lui Ni
colae Labiș impregnată de suflul 
patetic și constructiv al anilor 
noștri. îi recitesc și astăzi versu
rile și mi se par o adevărată 
floare în care esențele acestor ani 
s-au topit în culori și miresme 
trainice. E un suflu de optimism, 
de încredere nețărmurită în viață 
ce trece de la o poezie la alta 
și se încununează într-o perspec
tivă luminoasă. E filozofia, e să
nătatea morală a unor oameni ce 
simt bucuria și răspunderile liber
tății cîștigate prin lupte, a unor 
oameni pentru care viitorul este o 
certitudine și drumul către el o 
datorie nobilă. Trăiesc sublimate 
în versurile lui ca într-o efigie ne
pieritoare atmosfera aceasta de 
entuziasm și căutare, de neconte
nită efervescență creatoare a is
toriei noastre de astăzi.

Acesta a fost poetul care a tre
cut prin literatura noastră ca un 
pui de cerb și ca un albatros. Dar 
poezia sa. poezia ce cuprin
de în fiece vers al său greul pă- 
mîntului nostru, nu-și poate curma 
niciodată firul. Tînără, pentru că 
izvorul i-a fost tinerețea unui în
treg popor, ea este asemenea fîn- 
tînii care așa cum spunea neuita
tul nostru poet :

Curge-n brazde și-n ulcioare 7 
Fără odihnă, / fără uitare... /

Cercetătorul ION O- 
PRESCU, de la Centrul 
de cercetări antropologi
ce al Academiei, ne-a 
spus: „Cred că ar fi 
binevenită editarea unei 
colecții care să facă cu
noscute, sistematizat și 
accesibil, marile valori 
ale gîndirii filozofice din 
toate timpurile și din toa
te locurile, incluzîndu-se, 
bineînțeles, ceea ce a fost 
și este de seamă în filo
zofia românească, colec
ție bogat ilustrată cu tex
te antologice, note și co
mentarii care să intere
seze un cerc cît mai larg 
de cititori. Un început e- 
xistă, prin „Mica biblio
tecă filozofică", dar a- 
ceasta se adresează mai 
ales specialiștilor. Aș dori 
ca în 1967 întîlnirea cu 
marea carte a anului să 
fie întîlnirea cu o carte 
românească".

Alți cititori (IRINA 
IONESCU, ROMEO PIV- 
NICERU, NICOLAE MUI
CĂ) au sugerat pu
blicarea unor ediții bi
lingve din lirica mondia
lă (Prevert. Rilke etc.), 
mai multe traduceri din 
literatura modernă fran
ceză, sud-americană, cu
legeri de folclor african, 
asiatic. S-a făcut de ase
menea propunerea (ANA 
PETROVICI) de a se 
imprima pe cărțile pen
tru copii vîrsta pentru 
care este potrivită fieca
re lucrare. Dat fiind că 
nu peste tot există difu- 
zori de carte cu o bună 
calificare, propunerea ni 
se pare demnă de luat în 
considerație. Toți cititorii 
au subliniat necesitatea 
unei mai vii popularizări 
în jurul unor nume de 
mai mică circulație, dar 
care reprezintă valori 
în 
le 
Același 
pentru 
lentați, 
lecția 
tunci cînd 
doua sau la a treia carte.

Nu este un secret pen
tru nimeni că sînt cărți 
care pătrund mai anevo
ios în bibliotecile perso
nale și în conștiința citi
torilor, altele care nu pă
trund deloc. Este un fapt 
cert că uneori ne aflăm 
în fața unor insuccese e-

selective, 
cărțile

a fost 
DAN

Valeriu RAPEANU

reprezintă 
literaturile naționa- 
cărora le aparțin, 

lucru este util și 
începătorii 

publicați în 
„Luceafărul", 

ajung la

ta- 
co- 
a- 
a

ditoriale. Care sînt cau
zele acestei situații ?

„Trebuie să observăm 
că spiritul de selecție nu 
stă întotdeauna pe scau
nul cel mai înalt — ne-a 
declarat ION BĂNUȚĂ. 
Se mai strecoară manu
scrise, care capătă drept 
de tipar, fără să-1 meri
te. Editura pentru litera
tură mai are de lucru în 
această direcție, a întări
rii criteriilor
pentru a împuțina 
de insucces".

Această opinie 
împărtășită și de 
GRIGORESCU, care însă
a ținut să ne facă și u- 
nele precizări : „Nu nu
mai 
de 
tea 
ne, 
ciențe ce țin 
tografică și 
reproducerii 
au făcut ca 
me, cum ar 
rești", să nu se bucure 
de succesul pe care-1 me
rita tema."

Nu trebuie însă pierdut 
din vedere și un alt as
pect, deloc neglijabil. 
„Dacă în sectorul bele
tristicii originale din ul
timii doi-trei ani am re
marcat relativ puține 
succese certe, ne-a spus 
ION OPRESCU. fenome
nul nu poate fi pus în în
tregime pe seama editu
rilor, ci totodată și pe 
seama creatorilor. Si nu 
e vorba de un public ci
titor pasiv și indiferent 
ci, dimpotrivă de o ma
să de lectori in perma
nentă efervescență, cu o 
exigență crescîndă".

Această observație, 
care subscriem, este 
deplin îndreptățită. 
relatările unor 
panți la ancheta noastră 
a rezultat că in unele ca
zuri editurile se văd în 
imposibilitatea de a oferi 
cititorilor succesele pe 
care ei le așteaptă; aceas
ta pentru că unii scriitori 
nu-și respectă termenele 
de predare a lucrărilor.

Aceasta reclamă o mai 
mare responsabilitate, o 
nobilă ambiție din partea 
autorilor noștri de a se 
întrece pe ei înșiși, dînd 
publicului operele inspi
rate pe care acesta do-* 
rește să le citească.

selecția insuficient 
riguroasă din

Editurii
dar și

par- 
Meridia- 

unele defi- 
de arta fo- 
de tehnica 
poligrafice 

unele albu- 
fi „Bucu-

la 
pe

Din
partici-

19,35 —

18.0Q >-* Pentru copii și tineretul școlar : Povestiri 
pe degete: „Sturzul și graurul” de Eugen 
B. Marian ; Studioul pionierilor.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — „Mult e dulce și frumoasă...” Emisiune de 

limbă română contemporană (I). Ciclul va 
fi inaugurat de acad, prof, Iorgu Iordan. 
Muzeul Luvru din Paris, prezentat de ac
torul francez Charles Boyer. 
Ancheta T.V. : Statistica și familia. 
Poezie și muzică.
Filmul artistic : „Moștenitoarea". 
Telejurnalul de noapte.



LUCRĂRILE comisiei . • 2.

Mernbrii Comisiei economico-fi- 
nanciare a Marii Adunări Națio
nale au continuat studierea proiec
tului Planului de stat al economiei 
naționale pe anul 1967.

în ziua de 21 decembrie 1966, 
membrii comisiei s-au întrunit din 
nou în ședință de lucru prezidată 
de tovarășul Manea Mănescu, pre-

ședintele comisiei. Deputății au 
ascultat expunerea tovarășului Au
rel Vijoli, ministrul finanțelor, cu 
privire la bugetul de stat pe anul 
1967, după care au primit explica
țiile cerute.

Lucrările comisiei continuă.
(Agerpres)

ED
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TELEGRAME EXTERNE

Adunarea studenților din centrul universitar București
In cadrul festivităților prilejuite de împlinirea a 6 ani de la în

ființarea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, 
miercuri după-amiază a avut loc o adunare la Casa de cultură a 
studenților din Capitală. Au luat parte sute de studenți români și 
străini din centrul universitar București.

al P. C. din Cehoslovacia

Din retortele Plecarea

cercetătorilor- primarului
orașului Atena

J>

importantă isto- 
care o duce po- 
pentru indepen- 
suveranitate na-

o vastă gamă

Civilizației
moderne
(Urmare din pag. I)

de mase plastice nu se fabrică în 
țară, dar uzinele nu se arată dis
puse să construiască o stație pilot 
căci acest produs nu intră încă în 
profilul lor. Or, pentru ca mîine să 
nu fim în situația de a cumpăra li
cențe străine, ar trebui găsită as
tăzi soluția ca noile tipuri de poli
meri cu calități superioare, să poa
tă fi experimentați de îndată și 
dincolo de faza laborator.

în stadiul actual de dezvoltare 
a științelor experimentale, este 
greu de conceput o cercetare de 
înalt nivel științific, fără apara
tură de laborator de nivel cores
punzător ; este știut că tocmai fo
losirea noilor instrumente de in
vestigație deschide, de multe ori, 
noi unghiuri de vedere, permite 
abordări teoretice noi. Lipsa unor 
aparate moderne de investigare — 
și acesta este, parțial, cazul insti
tutului nostru — limitează tema
tica de cercetare și se răsfrînge a- 
supra rezultatelor obținute. De e- 
xemplu, nu pot fi atacate proble
me importante din domeniul poli- 
dispersiei polimerilor (ce interesea
ză în mod direct și calitatea pro
ducției de mase plastice) fără o 
instalație specială de difuzie a lu
minii și o aparatură eficace de 
fracționare a polimerilor.

Evident, eficiența cercetării de
pinde într-o mare măsură de po
tențialul uman, de numărul și gra
dul de specializare a cadrelor. O 
parte dintre cercetători sînt în
scriși la doctorat, alții se pre
gătesc pentru concursul de ad
mitere la doctorat. Dar nu trebuie 
uitat că doctoratul reprezintă doar 
o primă treaptă a specializării su
perioare, nu este o culme, ci mai 
curînd baza unui bun început. în 
stadiul actual al revoluției tehnico- 
științifice, cînd noile descoperiri se 
succed cu o uimitoare viteză, un 
adevărat cercetător pentru „a ține 
pasul" are datoria să fie cît mai 
complet informat asupra progre
sului ce se înregistrează în dome
niul ce îl preocupă. în acest con
text se integrează necesitatea spe
cializării în adîncime — post doc
torat — a cercetătorilor din dome
niul chimiei macromoleculare. în 
institute cu reputație internațio
nală.

Atrăgînd atenția asupra necesi
tății recuperării rămînerilor în ur
mă a unor importante ramuri știin
țifice, între care și chimia compuși
lor macromoleculari, tovarășul Ni
colae Ceaușescu sublinia că o pîr- 
ghie importantă în această direc
ție este repartiția judicioasă a po
tențialului științific pe teritoriu! 
țării, eliminarea disproporțiilor din 
amplasarea unităților de cercetare 
pe ramuri și domenii științifice, 
dezvoltarea institutelor științifice 
din toate centrele în raport cu rit
mul de creștere a economiei, cu 
nevoile dezvoltării vieții științifice.

Roadele acestor prețioase indica
ții au început să apară ; filialei din 
Iași a Academiei i s-au acordat fon
durile necesare completării clădi
rii Institutului de chimie macro- 
moleculară. 
va trebui
dezvoltare corespunzătoare a bazei 
materiale și cu o sporire propor
țională a forțelor de cercetare. 
De aceea, numărul de posturi noi 
ce au fost acordate institutului 
pînă în 1970 apare insuficient în- 
trucît nu acoperă decît o treime 
din posibilitățile de lucru.

Străduindu-se să asigure o cît 
mai judicioasă folosire a posibili
tăților de care dispune, să elimine 
unele greutăți — care nu sînt in
surmontabile și care, prin măsuri 
eficiente poț și vor fi înlăturate în 
viitorul apropiat — colectivul In
stitutului „Petru Poni" își va spori 

/ contribuția la progresele chimiei 
macromoleculare în interesul afir
mării gîndirii științifice românești 
și dezvoltării economice a patriei.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
primarul orașului Atena, Gheor- 
ghios Plitas, care ne-a vizitat țara, 
împreună cu un grup de consilieri 
municipali, la invitația Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
orașului București. în timpul șede
rii în țara noastră, oaspeții s-au 
interesat de experiența organelor 
municipale bucureștene în organi
zarea economiei locale și a deservi
rii populației. Totodată, s-au dus 
tratative încheiate prin semnarea 
unei convenții între cele două mu
nicipalități pentru organizarea, în 
cadrul acordului cultural dintre 
țările noastre, a unor manifestări 
cultural-artistice în cele două capi
tale.

Comentînd această înțelegere și 
perspectivele pe care le deschide, 
Gheorghios Plitas și-a exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele la care 
s-a ajuns. După această semnare — 
a spus oaspetele — vom avea posi
bilitatea să realizăm un program 
de schimburi în scopul cunoașterii 
mai bune a activității orașelor noas
tre. Vom organiza, printre altele, o 
„Săptămînă a Bucureștiului" la 
Atena, iar aici va avea loc „Săptă
mâna Atenei". Ca vechi prieteni ai 
României, ca reprezentanți ai a- 
tenienilor, ținem să urăm și pe a- 
ceastă cale poporului român, lo
cuitorilor Bucureștiului, un an nou

Adunarea a fost deschisă de Mir
cea Angelescu, membru în Biroul 
Comitetului național de solidarita
te cu lupta poporului vietnamez, 
care a arătat că înființarea F.N.E. 
din Vietnamul de sud a constituit 
un eveniment de 
rică în lupta pe 
porul vietnamez 
dență, libertate și
țională. A luat apoi cuvîntul Ni- 
colae Irimie, președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studen
ților din centrul universitar Bucu
rești. Cea de-a Vl-a aniversare a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud — a spus 
vorbitorul — are loc în condițiile 
în care forțele patriotice desfășoa
ră o luptă eroică împotriva trupe
lor agresoare ale S.U.A. și sateli
ților lor. Timpul care a trecut de la 
crearea sa a demonstrat că F.N.E. 
este unicul reprezentant autentic 
al poporului din Vietnamul de sud. 
Strîns legat de aspirațiile și lupta 
poporului său, F.N.E. a realizat 
unirea tuturor forțelor și elemen
telor patriotice și democratice în 
jurul unui program politic comun. 
Sub conducerea sa populația din 
regiunile eliberate muncește cu en
tuziasm, obținînd rezultate impor
tante în construcția economică și 
socială.

Referindu-se la acțiunile sama
volnice ale imperialismului ameri
can, vorbitorul a subliniat că in
tensificarea agresiunii în Vietna
mul de sud, bombardamentele bar
bare împotriva satelor și orașelor, 
spitalelor și școlilor din R.D. Viet
nam constituie o flagrantă încăl
care a normelor celor mai elemen
tare ale relațiilor internaționale.

Cu ocazia celei de-a Vl-a aniver
sări a Frontului Național de Elibe
rare — a spus în încheiere vorbi
torul — studenții români, alături de 
întregul nostru popor, își reafirmă 
sprijinul hotărît față de poziția gu-

mul Frontului Național de Elibe
rare — privind rezolvarea proble
mei vietnameze.

După ce a mulțumit pentru so
lidaritatea față de cauza dreaptă 
a poporului vietnamez, manifestată 
și cu acest prilej de studenții din 
Capitală, Lam Que, secretar al Am
basadei R.D. Vietnam la București, 
a spus : înființarea F.N.E. repre
zintă o 
zistență a poporului vietnamez, îm
potriva 
patriei.
continuă să intensifice și să extin
dă războiul în Vietnam. Sfidînd 
opinia publică mondială, ei săvâr
șesc noi pași extrem de pericu
loși în escaladarea războiului în 
R. D. Vietnam, țară independentă, 
suverană. Poporul nostru — a spus 
în încheiere vorbitorul — este ho- 
tărît să lupte pînă la capăt, să 
dea o ripostă bine meritată agre
sorilor. El a exprimat recunoștința 
pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordat de România luptei poporu
lui vietnamez.

în cuvîntul lor, studenții Cian 
Vii-Sim din R. P. Chineză, Jesus 
Vasquez din Venezuela și Adam 
Maurice din Angola, care studiază

cotitură în lupta de re-

agresiunii, pentru salvarea 
Imperialiștii americani

Cronica
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
OFICIALE A ASOCIAȚIEI 

ZIARIȘTILOR DIN ÎNTREAGA 
CHINĂ

Această extindere 
armonizată cu o

bun și fericit. vernului R.D. Vietnam și progra-

MIHAIL SORBUL

A încetat din viață, în seara zi
lei de 20 decembrie 1966, scriitorul 
Mihail Sorbul, personalitate mar
cantă a literaturii noastre, unul 
din ctitorii dramaturgiei române 
moderne, autor a numeroase pie
se de teatru de înaltă valoare ar-

s-a dedicat timp de șase - decenii 
propășirii culturii românești.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMÂNIA
★

tistică, reprezentate decenii de-a 
rîndul cu succes pe scenele tea
trelor noastre și peste hotare.

Născut la 16 octombrie 1885, la 
Botoșani, Mihail Sorbul urmează 
cursurile școlii primare și ale 
liceului în orașul natal, apoi la 
Iași și Ploiești. în București a ur
mat cursurile Facultății de drept 
și primul an al Conservatorului 
de artă dramatică. A simțit de 
timpuriu atracția scenei, editînd 
încă de pe băncile școlii unele 
publicații teatrale. în anul 1906 ti
părește prima sa piesă „Eroii noș
tri". o virulentă comedie satirică. 
Ulterior, Mihail Sorbul s-a dedi
cat teatrului istoric, publicînd, 
printre altele, piesele în versuri 
„Săracul popă 1“ și „Praznicul ca
licilor".

Consacrarea sa ca autor drama
tic o va aduce însă comedia tra
gică „Patima roșie", reprezentată 
în seara zilei de 3 martie 1916. pe 
scena Teatrului Național din 
București. înfruntarea unor carac
tere conturate cu o mare pătrun
dere artistică, forța replicii, 
bletea mesajului au făcut ca 
ceasta piesă să devină una din 
crările clasice ale repertoriului 
mânesc. Cu ..Patima roșie" Mihail 
Sorbul a deschis drumurile teatru
lui românesc modern. Acestei pie
se i s-au alăturat de-a lungul a- 
nilor alte lucrări de o reală va
loare artistică. Printre ele, un loc 
de frunte îl ocupă comedia^tragică 
„Dezertorul", drama „Letopiseți". 
comedia de moravuri „Coriolan 
Secundus".

Mihail Sorbul este și autorul u- 
nor izbutite dramatizări după 
„Don Quijotte" de Cervantes, dună 
„Ion" de Liviu Rebreanu și „Nea
mul Șoimăreștilor" de Mihail Sa- 
doveanu. A desfășurat o bogată 
activitate de animator și publicist 
pe tărîmul teatrului.

Mereu activ. pînă în ultima 
vreme, Mihail Sorbul a fost pre
zent în paginile ziarelor și publi
cațiilor noastre, cu 
semnări, amintiri.

„Patima roșie" și 
piesele de bază ale 
dramatice, au fost reluate pe sce
na Teatrului Național din Bucu
rești și a mai multor instituții ar
tistice din țară, operele sale dra
matice fiind tipărite în tiraje de 
masă.

Pentru bogata și îndelungata sa 
activitate. Mihail Sorbul a fost 
distins cu ordine și medalii ale 
tării noastre.

Prin dispariția lui Mihail Sor
bul, literatura noastră pierde un 
scriitor de seamă, un dramaturg 
valoros ce și-a înscris numele 
printre acelea ale fruntașilor tea- 
trului românesc, un creator care

Sicriul cu corpul neînsuflețit va 
fi depus la Casa Scriitorilor din 
Calea Victoriei nr. 115. Accesul 
publicului joi, 22 decembrie, între 
orele 17—20; vineri, 23 decembrie, 
între orele 9—12. Adunarea de do
liu va avea loc la Casa Scriito
rilor vineri, 23 decembrie, ora 12, 
iar înhumarea la cimitirul „Bellu" 
la ora 13,i,00.

mai bine de o săptă-A trecut 
mină de cînd gâlgâitul cotidian al 
petrolului a încetat pe conducta 
Kirkuk-Mediterana. Peste 200 000 
metri cubi de țiței au încremenit 
pe uriașa arteră de oțel care în
tretaie teritoriul Siriei. Ultimele va
poare încărcate părăsesc portul 
Banias și nu se știe cînd vor mai 
reveni. Ce s-a întîmplat ? De ce nu 
mai funcționează conducta ? Din 
ordinul lui „Iraq Petroleum Com
pany".

no- 
a- 

lu- 
ro-

articole. în-

Dezertorul", 
creației sale

Miercuri a sosit în Capitală o de
legație oficială a Asociației Ziariș
tilor din întreaga Chină, care, la 
invitația Uniunii Ziariștilor din 
Republica Socialistă România, va 
face o vizită în țara noastră.

Delegația este condusă de Țai 
Iu-jen, membru al Consiliului per
manent al Asociației Ziariștilor din

■ întreaga Chină, șeful Secției de_po- 
litică și propagandă 
minjibao.

Oaspeții au fost
■ aeroport de Mircea 

cepreședinte al Uniunii Ziariștilor, 
și. de alți reprezentanți ai presei 
române.

Era, de asemenea, prezent Gin 
Cian-ju, consilier cultural al Am
basadei R. P. Chineze la București.

★

Cu prilejul celei de a 25-a ani
versări a Armatei populare iugo
slave, atașatul militar aero 
val al R.S.F. Iugoslavia la 
rești, George Ceamber a 
miercuri seara o recepție în 
nele Ambasadei.

Au luat parte general-locotenent 
Ion Gheorghe, prim adjunct al mi-

a ziarului Jen-

întîmpinati la 
Rădulescu, vi-

și na- 
Bucu- 
oferit 
saloa-

la Tripoli, pe actualul teritoriu al 
Libanului, iar în 1953 — o a treia 
și cea mai 
portul sirian Banias. Anul 
s-au scurs spre Mediterana 
Kirkuk 40 000 000 tone 
Compania a cîștigat 
aceasta 6 miliarde de 
vestiții de numai 800 
lari.

mare — ajungea în 
trecut 

din 
de țiței brut, 
de pe urma 
dolari, la in- 
milioane do-

în centrul universitar București, 
s-au referit la însemnătatea creării 
Frontului Național de Eliberare, a 
luptei pe care o duce poporul viet
namez. Subliniind că poporul viet
namez se bucură de sprijinul larg 
al tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, vorbitorii și-au ridicat gla
sul împotriva actelor barbare să- 
vîrșite de agresorii americani asu
pra unui popor pașnic, care își a- 
pără ființa națională. Ei și-au ex
primat solidaritatea deplină față 
de cauza dreaptă a luptei poporu
lui vietnamez, față de aspirațiile 
sale nobile.

în încheiere studenții români și 
străini care învață în Capitală au 
adresat telegrame Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud și comandamentului garni
zoanei orașului Hanoi. Ei își rea
firmă solidaritatea frățească cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez pentru apărarea independen
ței și suveranității patriei sale și 
îi urează noi victorii în lupta îm
potriva agresorilor. Sîntem con
vinși, se spune în telegrame, că 
voința poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta va fi încu
nunată de succes.

A fost prezentat apoi un program 
de filme documentare despre via
ta, munca și lupta eroică a po
porului vietnamez.

PRAGA 21. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite : în 
raportul prezentat la recenta Ple
nară a C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Antonin Novotny, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, s-a referit pe larg la rezulta
tele aplicării noului sistem de 
conducere a economiei naționale, 
în industrie — a arătat vorbito
rul — a crescut inițiativa între
prinderilor, s-a accelerat introdu
cerea tehnicii noi în producție, au 
crescut eforturile întreprinderilor 
de a da produse de calitate, se a- 
cordă o atenție mai mare eficien
ței producției, Sistemul perfecțio
nat de conducere, a arătat vorbi
torul, va fi aplicat în mod com
plex la începutul anului 1967 și 
„numai după aceasta se va ve
dea dacă am adaptat în mod just 
organele de conducere noilor con
diții".

în ce privește orientarea comer
țului exterior, A. Novotny a ară
tat că măsurile preconizate spo
resc răspunderea întreprinderilor 
pentru rezultatele obținute în co
merțul exterior.

Referindu-se la problemele agri
culturii, vorbitorul a relevat nece
sitatea 
privind 
ducerii 
gure o 
cesteia. 
fie prezentată Plenarei C.C. 
martie 1967.

Modul în care au fost folosite 
finanțele, a arătat raportul, a dus 
la o creștere de peste 7 la sută a 
producțigi industriale și la depă
șirea venitului brut cu mai mult 
de 7 miliarde coroane.

Ultimul capitol al raportului 
prezentat de A. Novotny se re
feră la creșterea rolului conducă
tor al partidului.

R. P. Polone

(Agerpres)

nistrului Forțelor Armate, gene- 
ral-locotenent Ionel Vasile, adjunct 
al ministrului forțelor armate, și 
Mihai Marin adjunct al ministru
lui afacerilor externe, generali și 
ofițeri superiori.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republi
ca Socialistă România, atașați mi
litari și alți membri ai corpului di
plomatic.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările 
sesiunii Seimului R. P. Polone. Se
siunea a adoptat legea cu privire la 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale și legea cu privire la bu
getul de stat al R. P. Polone pe 
anul 1967.

Potrivit prevederilor de plan, 
producția industrială globală a 
R. P. Polone urmează să crească 
în 1967 cu 6,2 la sută. Venitul na
țional al R. P. Polone va crește în 
1967 cu 3,44 la sută, iar în 1968 
cu 7 la sută. Ritmuri mai ra
pide vor înregistra industria chi
mică, constructoare de mașini, me
talurgia neferoaselor, energetica.

Planul pe 1967 prevede pentru

(Agerpres)

despre vizita sa

elaborării unei propuneri 
o nouă organizare a con- 
agriculturii, care să asi- 
dezvoltare complexă a a- 
Propunerea urmează să 

din

unui excedent 
în valoare de 
Va spori con-

agricultură crearea 
de produse agricole 
6—8 miliarde zloți. 
siderabil înzestrarea agriculturii cu 
mijloace de producție.

Comerțul exterior urmează să 
realizeze o creștere substanțială a 
schimburilor cu străinătatea. Volu
mul exportului în 1967 va crește cu 
12,4 la sută, depășind ritmul me
diu de creștere a schimburilor pre
văzute de planul cincinal pe 
1966—1970, cota parte de mașini 
și utilaje pentru export reprezen- 
tînd 39,5 la sută. Importul va 
crește cu 4,3 la sută, iar în 1968 
cu încă 10,4 la sută. Creșterea se 
va realiza în special prin impor
tul de materii prime, diferite ma
teriale și mașini.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, M„și 25 decembrie. In 
(ară. Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare sub 
formă de ploaie, lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară la început, apoi în 
creștere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 7 și 3 grade, 
iar maximele între minus 2 și 8 
grade. în București : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Precipitații tempo
rare. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară 
la început, apoi în creștere.

SOFIA 21 (Agerpres). — Presa 
bulgară a publicat o relatare a ra
portului cu privire la vizita dele
gației parlamentare bulgare în 
țara noastră, prezentat de prof. dr. 
ing. Gheorghi Brankov, conducăto
rul delegației, în cadrul recentei 
sesiuni a Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria. Vorbitorul a subliniat 
entuziasmul cu care muncește po
porul român pentru îndeplinirea 
noului plan cincinal și s-a referit 
la principalele sarcini economice pe 
care le rezolvă România, remar- 
cînd succesele obținute și faptul că 
acestea sînt strîns legate de pro
gresul științei, de introducerea lar
gă a cercetărilor fundamentale și 
aplicate în toate domeniile.

„Nouă ne este deosebit de plăcut 
să comunicăm, a spus prof. Gheor
ghi Brankov, că delegația noastră

parlamentară a fost primită pretu
tindeni cu mare atenție și cordiali
tate. La toate întîlnirile s-a scos 
în evidență că prietenia bulgaro- 
română se dezvoltă pe baza mar- 
xism-leninismului și a internațio
nalismului proletar și a luptei co
mune pentru pace și socialism. 
Peste tot s-a subliniat că prietenia 
bulgaro-română a căpătat un con
ținut nou după vizitele reciproce 
ale delegațiilor de partid și gu
vernamentale, după întîlnirile din
tre tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu".

în numele delegației și al parti- 
cipanților la sesiune, el a expri
mat mulțumiri pentru sentimentele 
cordiale frățești și marea ospitali
tate manifestate față de membrii 
delegației în cursul vizitei în Ro
mânia.

Arborele genealogic 
al unor uriașe profituri

Cînd, în 1901, aventurierul Wil
liam Knox d'Arcy se închina ală
turi de credincioșii Iranieni în fața 
„flăcărilor veșnice” de lîngă tem
plul Masjid-i-Suleiman, nimeni nu 
bănuia că acesta va deveni fon
datorul uriașei familii care va pune 
stăpînire pe bogățiile subsolului 
din Orientul Mijlociu pentru cel pu
țin o jumătate de veac. Nu i-a tre
buit mult să obțină dreptul de a 
săpa găuri adînci în locuri numai 
de el știute. La cîtva timp, el con
vinge o serie de cercuri de afa
ceri din Londra să-și mute o parte 
din capitalurile din Birmania în 
Orientul Mijlociu. Așa s-a născut 
străbunicul lui Iraq Petroleum, trus
tul „Anglo-iranian". Irakul, Bahrei- 
nul, Quatarul, Kuweitul, Siria, între
gul Orient Mijlociu avea să fie 
inundat de o serie de companii oc
cidentale strîns legate între ele. 
în anul 1914, „Anglo-iranian" pro
ducea 350 000 tone de țiței, în 1919 
— un milion de tone.

Cu ajutorul negustorului Gulben- 
kian (Talleyrandul petrolului), „An
glo-iranian" a realizat în 1911 
„dificila căsătorie" cu „Deutsche 
Bank". După ce „Deutsche Bank" 
a fost înlăturată de firme franceze, 
americane și engleze, în 1929 a- 
celași Gulbenkian avea să mijlo
cească nașterea uriașului „Iraq 
Petroleum".

S-a construit conducta de la Kir
kuk la Mediterana peste terito
riul Siriei. De la intrarea pe teri
toriul sirian uriașa conductă mer
ge într-o linie perfect dreaptă pînă 
în centrul țării, la Palmira. Zeci 1 
de așezări ■ 
lea șarpelui 
mm 
conductă ajunge de la Kirkuk

Siria își apără 
drepturile

Sirienii își amintesc de șeici îm
bogățiți peste noapte, apoi olră-

afara Siriei. Cheltuielile erau, deci, 
suportate în mod egal.

— Veniturile din funcționarea 
conductei se calculau însă numai 
pe porțiunea de pe teritoriul sirian, 
adică pentru 480 km. Deci, la ve
nituri, „fifty-fifty"... din jumătate.

— Pentru diminuarea veniturilor 
ce reveneau Siriei de pe urma can
tităților de țiței scurs pe conductă, 
numeroase contuare au fost defec
tate, indicînd, timp de 10 ani, mai 
puțin petrol. Deci și această jumă
tate din venituri s-a înjumătățit.

„Iraq Petroleum* a frustrat pe 
aceste căi statul sirian de sume 
uriașe. Numai pe perioada ianua-

țele cuvenite din funcționarea in
stalațiilor", explica primul ministru 
sirian rostul acestei hotărîri. La cî- 
teva zile la sediul din Oxford-Street 
al I.P.C. începea încercarea de 
forță. S-a ordonat oprirea stației 
centrale de pompe de la Kirkuk. 
La 12 decembrie s-au scurs ulti
mele cantități de petrol în portul 
Banias. A doua zi s-au oprit și 
conductele spre Tripoli.

Iraq Petroleum" a 
de forță 

seama că 
pot ascunde faptele 

negre. Va Izbuti însă încercarea ? 
în orice caz perioada cînd com
pania manevra în Siria după bu-

încercarea 
și-a dat 
albe nu

dezlănțuit 
după ce 
mănușile

au dispărut din ca-
i de

în diametru
oțel de 305 
în 1949, altă

55

viți, de confiscarea pămînturilor 
care nu au fost nici o dată ale lui 
„Iraq Petroleum", de salarii mai 
mici, de pînă la zece ori față de 
cele plătite vest-europenilor etc. 
Tot ei au dovedit că suma pe care 
Siria o primea anual drept rede- 
vențe pentru conducta lui I.P.C. de 
pe teritoriul țării se realizează, prin 
funcționarea conductei... într-o sin
gură zi 1

Ambele părți, potrivit contractu
lui încheiat în 1955, trebuiau să 
participe în mod egal la cheltu
ielile de întreținere a conductei, 
ca și la venituri. Cînd, însă, ac
tualul guvern sirian a început să 
lămurească modul cum s-a aplicat 
principiul „fifty-fifty", a ieșit la 
iveală că :

— La capitolul cheltuieli (între
ținerea conductei, salarii pentru 
personal etc.), se calculau sumele 
necesare pentru întreaga conductă 
Kirkuk-Mediterana, în total 880 
km, adică și pentru porțiunea din

rie—septembrie 1966 acestea se ri
dică la 10 250 000 dolari.

Cînd faptele au devenit publice 
și guvernul sirian a cerut revizuirea 
contractului cu compania și pla
ta datoriilor, consorțiul a folosit în- 
tîi duhul blîndeții. Directorul ge
neral al I.P.C., Christophe Daley a 
recunoscut : „Au fost posibile gre
șeli de calcul. Sîntem dispuși să 
acordăm Siriei suma de 4 950 000 
dolari drept compensație pentru 
daunele suferite în perioada 
nuarie—30 septembrie 1966" 
că, mai puțin de jumătate din 
neachitată în acest răstimp, 
cerem nimic, decît ceea ce
cuvine", a precizat, la rîndul său. 
ministrul de externe sirian, Ibrahim 
Makhos, exprimînd hotărîrea gu
vernului său de a nu se lăsa înșe
lat. Instalațiile de pompare și con
ducta de pe teritoriul sirian au fost 
confiscate, iar suma de aproximativ 
10 250 000 dolari a fost blocată în 
safeurile filialei din Homs a lui 
I.P.C. „Ne vom lua singuri redeven-

nul plac și se considera un fel de 
„stat în stat", a trecut.

1 ia- 
Adi- 

suma 
„Nu 

ni se

Salvele 
conductelor golite

„Paralizarea" uriașului de oțel ce 
întretaie Siria este o farsă care ur
mărește dezorganizarea economiei 
siriene și izolarea țării în Orientul 
Arab. Pe de altă parte, consorțiul 
urmărește să exercite presiuni a- 
supra celorlalte țări arabe traver
sate de conductele sale, respectiv 
Irak și Liban, unde starea de spirit 
devine tot mai nefavorabilă mare
lui monopol. încă înainte de acțiu
nile guvernului sirian, direciorul 
generai al I.P.C., Daley, trimisese 
scrisori guvernelor irakian și liba
nez în care le avertiza că „din 
cauza Siriei" este posibil ca con
sorțiul să nu-și mai poată îndepli
ni obligațiile contractuale Cu alte 
cuvinte, guvernul Irakului este a-

vertizat că va fi frustrat de 
336 000 000 dolari pe care compa
nia trebuie să-i plătească pen
tru țițeiul extras Iar guvernului 
Libanului 1 se spune fără nici o 
jenă că ,I.P C nu va lua în consi
derare nici o plîngere legată de 
oprirea petrolului care ajungea la 
Tripoli pe aceeași conductă, opri
tă datorită Siriei".

„Salvele conductelor golite" — 
cum scria un corespondent al a- 
genției Reuter — au pus în gardă 
popoarele arabe, stîrnind un ecou 
opus celui pe care miza consor
țiul petrolier internațional. Presiu
nile și încercările de dezbinare ale 
lui I.P.C. au primit o ripostă fer
mă din partea cercurilor conducă
toare și a popoarelor din țările 
arabe, hotărîte să-și apere intere
sele, să-și afirme dreptul de a fi 
stăpîne pe 
cîtva timp de la oprirea conduc
tei, primul 
Naji Taleb, declara: .Măsurile lua
te de guvernul sirian nu constituie 
o justificare pentru oprirea con
ductei sau pentru reducerea cotei 
de export a petrolului irakian Vom 
cere consorțiului să achite rede- 
vențele calculate pe baza ultime
lor cote de export și cu majorarea 
proporțională a producției". La 
rîndul lor, autoritățile libaneze au 
făcut cunoscut : „Noi am avertizat 
compania că este necesar să în
cheie 
care 
juste".
cată decenii de-a rîndul de I.P.C. 
nu mai dă roade. „Nu vom permite 
directorului general al I.P.C. să 
caute în dosare argumente pentru 
a ne frustra drepturile noastre", 
scria ziarul irakian „Saout el Arab".

Muncitorii, studenții, funcționarii 
din Bagdad, participanți la demon
strația de zilele trecute au cerut 
guvernului irakian să naționali
zeze resursele petroliere ale tării.

Afacerea „Iraq Petroleum" are o 
semnificație profundă pentru evolu
ția stării de spirit, a conștiinței de 
demnitate a popoarelor din Orien
tul Mijlociu. “ 
monopoluri, care au exploatat ne
milos timp de decenii bogățiile 
imense din această regiune, nu 
mai pot stăvili curentul puternic al 
mișcării în favoarea valorificării 
resurselor naționale în interesul 
propriu, pentru consolidarea Inde
pendenței economice șl politice a 
țărilcâ- arabe.

Laurențiv DUȚA

bogățiilo lor La numai

ministru al irakului.

un acord cu Siria prin 
să-i satisfacă cererile 

Legea pumnului apli-

Ea arată că marile



Pe tot globul-un glas:
„0/W BOMBARDAMENTELE!“ JNCETATI AGRESIUNEA!"

Pe toate meridianele globului, popoarele își 
ridică cu fermitate glasul pentru a protesta 
împotriva bombardamentelor barbare asupra 
R. D. Vietnam, a tuturor fărădelegilor co
mise de imperialiștii americani în Vietnam. 
Exprimîndu-și solidaritatea cu eroicul popor 
vietnamez, ele cer să se pună capăt neîntîrziat 
și definitiv raidurilor asupra localităților nord- 
vietnameze, să înceteze agresiunea.

în fotomontaj, cîteva aspecte de la demon
strațiile de protest de pe diferite continente : 
în Berlinul occidental, mii de cetățeni iau parte 
la o demonstrație purtînd pancarte pe care 
scrie : „Americani, afară din Vietnam 1“ (stînga 
sus) ; la Universitatea Harvard (S.U.A.), în ca
drul unui miting, studenții se desolidarizează de 
politica americană în Vietnam, stigmatizînd-o

ca pe „o rușine pentru America" (stînga jos) ; 
în capitala statului Congo (Brazzaville), popu
lația înfierează pe agresori și-și manifestă sim
patia față de Vietnamul luptător (dreapta sus) ; 
mii de japonezi demonstrează pe străzile Tokio- 
ului, cerînd curmarea agresiunii din Vietnam, 
care reprezintă o serioasă amenințare pentru 
pacea în Asia și în lume (dreapta jos).

LA
ÎNCHEIEREA 

SESIUNII 
0. N. U.

NEW YORK 21. Trimisul spe
cial Agerpres Nicolae Ionescu, 
transmite : Șeful delegației române 
la lucrările celei de-a XXI-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a avut la 20 
decembrie *o întrevedere cu secre
tarul general al O.N.U., U Thant. 
Au fost discutate probleme legate 
de recomandările recentei sesiuni 
și de programul de activitate a 
O.N.U. pe anul 1967.

★
Ambasadorul Gheorghe Diaco- 

nescu, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., și ambasado
rul Costin Murgescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului economic 
și social al O.N.U. (ECOSOC), au 
oferit la 20 decembrie un dejun în 
onoarea președintelui ECOSOC 

.pe anul 1966, ambasadorul T. 
< Bouattoura, reprezentantul per
manent al Algeriei la O.N.U. La 
dejun au participat, de asemenea, 
reprezentanții permanenți ai Ca
merunului, Canadei, Dahome- 
yului, Iranului, Filipinelor, Chile, 
U.R.S.S., Franței, Angliei, Cehoslo
vaciei, Venezuelei, Indiei și Lu
xemburgului — țări membre ale 
ECOSOC.

★
Președintele Adunării Generale 

a O.N.U. a desemnat marți pe 
membrii Comitetului pregătitor în
sărcinat cu organizarea, în anul 
1968, a unei conferințe a țărilor ce 
nu dețin arma nucleară, care să 
examineze problema asigurării 
securității statelor nenucleare și a 
folosirii pașnice a energiei nu
cleare. Din acest comitet fac parte 
Chile, Dahomey, Spania, Kenya, 
Kuweit, Malayezia, Malta, Nigeria, 
Pakistan, Peru și Tanzania.

Ambasadorul
român la Praga 
și-a prezentat 
scrisorile
de acreditare i

PRAGA 21. Corespondentul A- | 
gerpres Al. Liță transmite: Pre- “ 
ședințele R. S. Cehoslovace, A. No- | 
votny, a primit miercuri 21 decern- q 
brie pe Ion Obradovici, noul am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România la Praga, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Au fost de față Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe, Ladi
slav Novak, șeful Cancelariei pre
ședintelui republicii, și general lo
cotenent Jaroslav Cihak, șeful 
Cancelariei militare a președintelui 
republicii.

Ambasadorul român a fost înso
țit de membrii Ambasadei Repu
blicii Socialiste România la Praga.

După ceremonia depunerii scri
sorilor de acreditare, între pre
ședintele R. S. Cehoslovace și am
basadorul român a avut loc o con
vorbire prietenească.

H BEIRUT. Noul guvern libanez, 
format cu 12 zile în urmă de 

Rashid Karame, a obținut miercuri 
votul de încredere în parlament. 
Au votat pentru 51 deputați, 16 îm
potrivă, 9 s-au abținut, iar nume
roși deputați au părăsit sala înain
tea votării. A fost prezentată de
clarația de politică generală a nou
lui cabinet în care locul principal 
îl ocupă problemele legate de înlă
turarea dificultăților economice prin 
care trece în prezent Libanul, mai 
ales în urma crahului financiar de 
la banca „Intra".

PARIS. Ibrahim Makhos, prim- 
““ ministru adjunct și ministrul 
afacerilor externe al Siriei, și-a în
cheiat marți vizita sa oficială în 
Franța, în cursul căreia a avut în
trevederi cu președintele de Gaulle 
și Couve de Murville,- ministrul 
francez al afacerilor externe. Obiec
tul întrevederilor a fost, după cum 
a precizat Makhos reprezentanților 
presei, conflictul dintre Siria și 
consorțiul petrolier „Iraq Petro
leum Company" (I.P.C.).

ITAUA
ROMA. — în sala Teatrului 

„Centrale" din Roma a avut loc un 
miting de solidaritate cu poporul 
vietnamez la care au participat cu- 
noscuți oameni de cultură, profe
sori, studenți, membri ai Parla
mentului. reprezentanți ai diferite
lor partide politice din Italia, mun
citori. Participanții la miting au a- 
doptat o moțiune adresată Parla
mentului italian în care cer guver
nului să se desolidarizeze de agre
siunea S.U.A. în Vietnam și să dea 
dovadă de inițiativă în vederea 
obținerii încetării raidurilor avia
ției americane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, recunoașterea drep
tului poporului vietnamez la liber
tate, independență și unificare na
țională.

siunii americane în Vietnamul de 
sud, precum și împotriva noilor 
bombardamente ale aviației S.U.A. 
asupra Hanoiului. O delegație de 
șase persoane, condusă de Laroussi 
Khelifa, fost ministru și președin
te al mișcării algeriene pentru 
pace, a înmînat ambasadorului a- 
merican la Alger o moțiune de 
protest.

C E. E.

ALGERIA
ALGER. — Sute de tineri 

defilat pe străzile capitalei 
riene, demonstrînd împotriva ;

au 
alge- 
agre-

NEW YORK. — Tînăra stu
dentă americană în vîrstă de 18 
ani, Suzanne Williams, aflată în 
închisoarea de femei din New 
York, a declarat în urmă cu 6 
zile greva foamei. împreună cu 
alți 59 de tineri și tinere, Su
zanne a fost arestată la 15 de
cembrie în cursul demonstrației 
de protest împotriva recentelor 
bombardamente ale aviației a- 
mericane asupra capitalei R. D. 
Vietnam. Demonstrația- a avut 
loc în fața unui centru de .re
crutări din New York. Tinerii 
arestați sînt amenințați de a fi 
trimiși în fața unui tribunal sub 
acuzația de „încălcare a ordinii".

PLE§ ME SUB FOCUL

Problemele 
austerității

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
La reuniunea de miercuri a Con
siliului ministerial al Pieței co
mune, dezbaterile au fost consa
crate problemelor de austeritate 
economică și financiară. Potrivit 
agenției France Presse, în urma 
unor convorbiri între Michel De- 
bre, ministrul francez al finan
țelor, și ministrul vest-german 
Franz Joseph Strauss s-a reali
zat o poziție comună. în delitata 
problemă a armonizării impozi
telor în cele șase țări ale Pieței 
comune, în cursul reuniunii, re
prezentanții Italiei și Belgiei s-au 
alăturat acestei poziții. Reprezen- 

- fanții Olandei și-au exprimat re
zervele, invocînd situația politi
că dificilă a țării lor.

„mm Kennedy"
PARIS. — Reprezentanții Ca

merei internaționale de comerț 
(C.C.I.) au adresat un apel par- 
ticipanților la tratativele rundei 
Kennedy, cerîndu-le să-și 'spo
rească eforturile în vederea rea
lizării unui acord în problema 
reducerilor tarifare. Acest apel, 
care urmează mai multor propu
neri anterioare subliniază că 
negocierile, zădărnicite pînă a- 
cum de divergentele dintre prin
cipalii parteneri, S.U.A. și Piața 
comună, au ajuns într-un stadiu 
critic.
ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

nității Economice Europene" 
(Piața comună). în textul care-l 
însoțește se arată că „cea mai 
mare parte a anului 1966 s-a des
fășurat sub semnul slăbiciunii la 
bursele de valori din țările Pie
ței comune". Numai în cursul 
verii 'și în pragul iernii s-a ma
nifestat o oarecare înviorare. 
După părerea ziarului, această 
evoluție are o cauză externă — 
regresul puternic de la bursa din 
New York — și o serie de factori 
interni, printre care scumpirea 
creditului. După cum este știut, 
în țările respective bursa este 
un barometru sensibil al con
juncturii în industrie, în întrea
ga economie.

OS MOSCOVA. Cu prilejul împli- 
nirii vîrstei de 70 de ani, mare

șalul Uniunii Sovietice, Konstantin 
Rokossovski, a fost decorat cu or
dinul „Lenin", pentru merite față 
de forțele armate ale U.R.S.S.

EE3 ROMA. Aproximativ 150 000 de 
muncitori care deservesc trans

portul în comun al populației dit» 
diversele orașe ale Italiei au de
clarat miercuri o grevă de 48 de 
ore.

Bursa in 1966
Ziarul. „La Tribune de Genăve" 

a publicat în numărul din 19 de
cembrie graficul alăturat, 
ilustrează „Conjunctura 
ră în anul 1966 în țările

MOKTiiERiELOR
SAIGON 21 (Agerpres). — Ta

băra forțelor speciale americane 
de la Piei Me a fost ținta unui pu
ternic tir de mortiere declanșat 
marți noaptea de patrioți. Cores- 
pondent’.il agenției France Presse 
transmite că trupele Frontului 
Național de Eliberare continuă să 
preseze perimetrul defensiv al ba
zei americane de la Da Nang. 
Marți după-amiază, ele au declan
șat un puternic atac, reușind să o- 
cupe pozițiile unei companii de 
pușcași marini americani de la nu
mai 22 kilometri sud-vest de bază 
•in provincia Quang Nam). Pierde
rile suferite de americani au fost 
importante. O activitate intensă a 
forțelor patriotice se semnalează în 
aceeași provincie, la aproximativ 
50 kilometri sud-vest de Da Nang. 
Avioanele strategice grele B-52 au 
efectuat marți seara, fără succes, 
raiduri în scopul de a distruge 
punctele întărite ale acestora.

în zona de coastă a provinciei 
Binh Tuan, la 150 kilometri nord- 
est de Saigon, patrioții au doborît 
un elicopter.

Ciocniri violente s-au produs și

în provincia Quang Tri, în apro
pierea satului Hai Lang (680 kilo
metri nord-est de Saigon) în cursul 
cărora forțele guvernamentale ău 
suferit pierderi.

COMERȚUL EST-
VEST. Luînd cuvîntul 
la o ședință a Institu
tului italian pentru co
merțul exterior, Gius
to Tolloy, ministrul 
comerțului exterior al 

. Italiei, a spus că Ita
lia dorește să-și ex
tindă comerțul cu ță
rile socialiste și că a 
fost alcătuită o comisie 
pentru pregătirea unor 
noi liste de mărfuri.

ÎN INDUSTRIA AU
TOMOBILULUI DIN 
S.U.A. Un purtător 
de cuvînt al com
paniei constructoare 
de automobile „Chrys
ler" a anunțat că cinci 
uzine ale acestei so
cietăți, din S.U.A. și 
Canada, vor fi închise 
timp de o săptămînă 
în cursul lunii ianua
rie „pentru a se ajusta 
producția 'la vînzări";

COMPANIE
A CUPRULUI. Guver
nul chilian a anunțat 
constituirea unei noi 
companii mixte pentru 
exploatarea cuprului, 
denumită „The Exotic 

. Mining.Co", în colabo
rare cu societatea 
„Anaconda", căreia i-a 
fost concesionată cea 
mal mare parte a ză
cămintelor cuprifere 
din Chile.

care 
bursie- 
Comu-

MIXTA

//

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
în Uniunea Sovietică a fost 
lansată cu succes stația auto
mată „Luna—13". Miercuri, la 
ora 17,00 (ora Moscovei), 
„Luna—13“ se afla la o dis
tantă de 44 000 km de supra
fața Pămîntului. La bordul 
stației se află instalat apara- 
taj destinat studierii în con
tinuare a suprafeței lunare și 
a spațiului înconjurător.

După cum s-a anunțat, în 
noaptea de luni spre marți 
s-a încheiat un important 
acord electoral între Par
tidul Comunist Francez și 
Federația stîngii democra
tice și socialiste.

Miercuri a fost dat publi
cității comunicatul comun 
asupra convorbirilor ce au 
avut loc și textul acordului 
încheiat. Realizarea acestui 
acord este un eveniment 
marcant în viața politică a 
Franței, deoarece partidul 
comunist și alte partide ale 
stîngii franceze se reîntîl- 
nesc după mai bine de 20 
de ani în cadrul unui dia
log cu prime rezultate po
zitive, care se înscriu pe li
nia luptei pentru restabili
rea unității stîngii.

Comunicatul reamintește 
pozițiile celor două delega
ții asupra principalelor 
probleme care privesc tac
tica electorală și programul 
comun. După cum se știe, 
P.C.F. se pronunță pentru 
un program comun al în
tregii stingi. P.C.F. regretă 
că propunerea sa privind 
programul comun nu a fost 
acceptată.

în ce privește tactica 
electorală, acordul arată că, 
pentru primul tur de scru-

tin cele două delegații au 
confirmat că fiecare forma
ție se va prezenta în alege
rile legislative din martie 
1967 cu programul și cu 
candidații săi proprii.

Pentru al doilea tur de 
scrutin, în toate circum
scripțiile unde sînt în mă-

doilea scrutin, fiecare for- zarmarea generală, simul- 
mație menținîndu-și liber.
tatea de acțiune.

Acordul enumeră 
punctele convergente 
portante constatate 
obiectivele celor două for- Vietnamului de nord și in- 
mațiuni politice. Ele se staurarea păcii în Vietnam 
referă la o serie de ches- pe baza acordurilor de la

apoi 
im- 

între

tană și controlată". Cele 
două delegații apreciază, de 
asemenea, necesitatea înce
tării imediate a bombarda
mentelor americane asupra

corfspondfntxI din gparis

lui se spune: „Confruntarea 
punctelor de vedere intr-un 
climat cordial a permis să 
se ajungă la afirmarea 
unor puncte de vedere co
mune importante și unei 
baze de acțiuni unitare, 
pentru realizarea obiecti
velor comune în lupta pen
tru democrație".

în cursul ședinței de azi 
după-amiază de la sediul 
P.C.F., la care a fost pre
zentat presei textul acor
dului, Waldeck Rochet, se
cretar general al P.C.F., și 
Francois Mitterrand, pre
ședintele F.S.D.S.. au făcut 
declarații. Waldeck 
chet a subliniat că 
cheierea acestui acord 
o victorie pentru toți 
ce sînt pentru unirea 
țelor democratice, 
cel

tiuni de politică internă, 
economică .și socială.

în domeniul politicii ex
terne, între F.S.D.S. și P.C.F. 
.există — după .cum se a-

Demisia 
guvernului
grec

Ieri, la orele 10 dimineafa, 
premierul Stefanopoulos a pre
zentat regelui Constantin demi
sia guvernului. Hotărîrea a tost 
luată imediat ce premierul a 
fost anunfat de liderul partidu
lui Uniunea radicală nafională 
(E.R.E.), Canelopoulos, că acest 
partid refuză să mai acorde spri
jin guvernului.

Regele Constantin a acceptat 
demisia guvernului.

La prînz, Consiliul de Miniștri 
grec a fost convocat în ședinfă 
extraordinară. Informîndu-I des
pre declanșarea crizei, premie
rul a arătat că n-a fost preavizat 
despre schimbarea de pozifie a 
partidului E.R.E. față de guvern.

Mărfi seara, primul ministru 
al Greciei a făcut presei o de
clarație, în care a arătat că li
derul E.R.E. „și-a motivat retra
gerea încrederii cu unele argu
mente secundare, cum ar fi ră- 
mînerea în guvern a ministru
lui marinei comerciale, Mavri- 
doglu, după naufragiul vasului 
«Iraklion». Liderul E.R.E. a de
clarat că nu este posibil ca un 
guvern să fie sprijinit mai mu1- 
fă vreme de un alt partid de- 
cît acela din care provine”.

★
în cursul zilei de miercuri, re

gele Constantin a avut consul
tări cu liderii principalelor parti
de politice. După aceste consul
tări, Palatul regal a dat publi
cității un comunicai în care a 
anunfat că I. Paraskevopoulos, 
guvernatorul Băncii Nafionale a 
Greciei și fost prim-ministru în 
guvernul de tranzifie (31 decem
brie 1963 — 16 februarie 1964) 
a fost însărcinat cu formarea 
unui nou guvern.

C. ALEXANDROAIE

I®£1 BUENOS AIRES. Peste 200 de 
docheri argentineni, aflați în 

grevă de 62 de zile, au ocupat 
marți sediul Confederației Gene
rale a Muncii (C.G.M.) pentru a 
protesta împotriva arestării de 
către autoritățile argentinene a 
secretarului general al sindicatului 
docherilor, Eustaquio Tolosa.

■S WASHINGTON. Președintele 
Is® S.U.A. se va întîlni cu șefii de 
state din 20 de țări ale Americii 
Latine în cursul unei conferințe ce 
va avea loc la mijlocul lunii apri
lie, anul viitor, în America de 
sud. Această conferință va exa
mina problemele legate de planul 
„Alianța pentru progres" Și dife
rite alte proiecte economice legate 
de emisfera occidentală.

JSS RIO !dE JANEIRO. Fostul gu- 
S® vernator al statului Guanabara, 
Carlos Lacerda, a anunțat că re
nunță provizoriu la tentativa de 
creare în Brazilia a unei largi gru
pări de opoziție pînă după aproba
rea definitivă de către congres a 
proiectului privind viitoarea consti
tuție a Braziliei,

E5] TOKIO. Cea de-a doua încer- 
care a Institutului pentru stu

dierea Cosmosului și aeronauticii 
din Tokio de a plasa pe orbită un 
satelit artificial al Pămîntului a 
eșuat. Potrivit știrilor sosite de la 
Centrul de studiere a spațiului cos
mic din Japonia, cea dc-a patra 
treaptă a rachetei, care trebuia să 
plaseze pe orbită un satelit în 
greutate de 27 kg, nu a funcționat, 
iar satelitul a căzut în apele Ocea
nului Pacific.

m NAIROBI. Postul de radio
Nairobi anunță că Senatul 

Kcnyei a adoptat proiectul de lege 
privind desființarea Camerei Su
perioare a parlamentului țării.

ra BRAZZAVILLE. La Brazza- 
viile a fost semnat, un acord de 

colaborare culturală între R. P. D. 
Coreeană și Congo (Brazzaville). 
Acordul prevede schimburi de de
legații, de oameni de știință, edu
catori, scriitori și artiști, precum 
și o largă colaborare in domeniile 
presei, radiodifuziunii și sportului.

WASHINGTON. Departamen- 
■’® tul de Stat al S.U.A. a anunțat 
marți formarea unei grupe de con
silieri însărcinate cu studierea pro
blemelor Orientului Mijlociu și ale 
Asiei de sud.

ggl DJAKARTA. Fostul redactor- 
™ șef al agenției oficiale de pre
să Antara, Suroto, a fost arestat. 
El va fi tradus în fața justiției sub 
învinuirea de a fi participat la ac
tivități clandestine.

PROBLEMA RHODESIANĂ

Declarația premierului Wilson 
și reacția la Salisbury
SALISBURY 21 (Agerpres). - 

Declarația preniierului englez Wil
son. potrivit căreia Anglia nu va 
mai participa la negocieri cu Rho
desia și nu va recunoaște procla- 
rriarea independentei acestei țări 
decît dacă va emana de la un

sură să obțină victoria, cele 
două formații politice vor 
chema pe alegători să asi
gure succesul candidatului 
stîngii cel mai bine plasat 
după primul tur. în mod- rată' m- comunicat-—-unele 
concret, situația urmează a divergențe „asupra 
fi examinată în comun a 
doua zi după primul tur și 
a se hotărî astfel de la caz 
la caz asupra tacticii la al

> unor 
puncte importante ale poli
ticii externe, dar ele se 
declară favorabile oricărei 
inițiative tinzînd spre de-

Geneva. Delegațiile F.S.D.S. 
și P.C.F. se declară împo
triva accesului Germaniei 
occidentale la arma atomi
că, pronunțîndu-se pentru 
organizarea securității co
lective europene și inter
naționale, peh'tru recunoaș
terea frontierei Oder — 
Neisse.

în încheierea comunicatu-

Ro- 
în- 

este 
cei 

for-
Faptul 

mai important — a 
spus în încheiere W. Ro
chet — este că dincolo de 
alegeri cele două formații 
politice au ajuns să defi
nească o bază de acțiune 
comună pentru realizarea 
obiectivelor lor.

La rîndul său, Frangois 
Mitterrand a arătat că a- 
cest acord este un act im
portant și că 
care constituie
speră că el va fi decisiv.

Al. GHEORGHIU

formațiile 
Federația

That i It, 1 ou Go Your Way and i'll Go Mine. . .

Desenul de mai sus, reprodus din „New York Herald 
Tribune — Washington Post", are următoarea legendă: 
„Asta este, t.u mergi pe drumul tău și eu voi merge 
pe al meu...".

guvern al majorității, a provocat 
furia liderilor rasiști de la Salis
bury. In cercurile politice de aici 
se consideră că poziția premieru
lui englez ar putea determina gu
vernul lui Smith să treacă în cu- 
rînd la ieșirea Rhodesiei în afara 

Commonwealthu- 
lui De altfel, 
după cum men
ționează agenția 
France Presse, 
Smith a declarat 
recent că. în ca
zul în care Marea 
Britanie va aduce 
iiferendul cu Rho- 
iesia în fața Na- 
iunilor Unite, a- 
*est act va echi
vala cu „expulza
rea" Rtyidesiei din 
Commonwealth și. 
în consecință, a- 
ceastă tară va 
deveni „în mod 
automat" repu
blică.
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