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Sudori îmbinînd cadrele de metal ale 
acoperișului noii hale de montaj mo
toare electrice, ce se construiește la 
Uzina de mașini electrice — Bucu

rești
Foto : R. Costin

DOCUMENTELE PLENAREI C. C. AL P. C. R.
n dezbatere

PROMOVAREA CRITERIILOR
ECONOMICE 
ÎN AGRICULTURĂ

In ansamblul măsurilor preconi
zate de partid în vederea perfecțio
nării conducerii și planificării eco
nomiei naționale, corespunzător con
dițiilor noii etape de dezvoltare a 
României socialiste, un rol de seamă 
îl au cele privitoare la agricultură. 
Explicația constă în faptul că agri
cultura constituie o ramură de bază 
a economiei noastre, ocupă un loc 
important în formarea venitului na
țional, în creșterea nivelului de trai 
al populației, în realizarea progre
sului general al țării. Concret, acest 
sector de activitate asigură o treime 
din totalul venitului național și 
peste 20 la sută din exportul țării, 
antrenează mai bine de jumătate 
din populația ocupată în ansamblul 
economiei noastre, condiționează 
buna aprovizionare a populației cu 
produse agro-alimentare, a indus
triei cu materii prime agricole și 
acoperirea altor nevoi ale țării.

In anii construcției socialiste a- 
gricultura României a înregistrat 
progrese evidente : a crescut pro
ducția agricolă vegetală și animală, 
a sporit sensibil volumul de produse 
livrate fondului central de către 
unitățile agricole de stat și coope
rativele agricole, ceea ce a deter
minat creșterea simțitoare a venitu
rilor țărănimii și ale salariaților a- 
gricoli, satisfacerea în măsură tot 

În vizita la 
„CAROM" acasă

O vreme destul de 
îndelungată, la Combi
natul de cauciuc sinte
tic si produse petrochi
mice de pe valea Tro- 
tușului. treburile nu au 
mers bine. Sarcinile de 
plan nu se îndeplineau 
integral, calitatea unor 
produse nu satisfăcea 
întrutotul exigentele 
beneficiarilor, anumite 
instalații nu lucrau la 
nivelul parametrilor 
proiectați. Am fost din 
nou. zilele trecute, la 
această mare unitate a 
industriei chimice. Se 
poate afirma cu certi
tudine că măsurile în
treprinse aici. în cadrul 
acțiunii de organizare 
Științifică a producției 
si a muncii, au înviorat 
realmente întreaga ac
tivitate. Afirmația se 
întemeiază pe rezulta
tele obținute anul a- 
cesta. în comparație cu 
anii precedent!. Chiar 
din prima lună a cehii 
de-al doilea trimestru, 
diagramele graficului 
de producție au con
semnat rezultate de-a 
dreptul spectaculoase.

Evoluția ascendentă a 
producției s-a menținut 
si în lunile care au 
urmat. In ce s-a mate
rializat această ascen
siune ?

Răspunsul pe care 
ni-l dă ing. Alexandru 
Ursu, șeful serviciului 
planificare, este edifi
cator : In cele zece 
luni care au trecut din 
acest an. colectivul 
nostru a realizat peste 
plan produse în valoa
re de aproape 20 mi
lioane lei. S-au produs 
în plus, printre altele, 
871 tone de cauciuc, 
360 tone de polistiren 
și 2 300 tone de buta- 
dienă. Tot în această 
perioadă s-au realizat 
beneficii peste plan de 
56 milioane lei și eco
nomii suplimentare la 
prețul de cost de 46 
milioane lei".

La direcția tehnică a 
combinatului, unde am 
continuat discuția, ne-au 
fost furnizate si alte 
date semnificative. In 
prezent, toate instala
țiile lucrează la para-

metrii proiectați. Anul 
acesta, pe lista noilor 
produse care poartă 
marca „Carom" se ada
ugă cauciucul alb — 
folosit la fabricarea 
polistirenului antisoc — 
si cauciucul cu plasti
citate redusă. Ing. 
Petre Bunea. director 
general al combinatu
lui, ne-a spus că acțiu
nea de organizare ști
ințifică a producției si 
a muncii a stimulat 
inițiativa colectivului. 
Cele mai multe dintre 
măsurile stabilite vi
zează sporirea capacită
ților de producție și fa
bricarea de noi produ
se care să ie. înlocuias
că pe cele din import.

In acest sens, la sec
ția butadienă s-au în
registrat rezultate dem
ne de reținut. Prin

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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ancheta socială Ipostazele
primitivismului civic

Intre doi cetățeni intervi
ne un conflict. Ar putea găsi 
o cale rezonabilă de con
ciliere. Dar el nu se gîn- 
desc la o asemenea moda
litate de împăcare. Atît 
unul cît și celălalt știu că 
se pot adresa justiției și se 
dau în judecată. Celor doi 
beligeranți (sau poate nu
mai unuia dintre ei, care 
vrea să-l poarte și pe 
celălalt pe sălile tribunale
lor) li se pare că este 
normal să-și pregătească 
recuzita, adunînd probe și 
martori, pentru marea con
fruntare din fața instanței.

Dacă prejudiciile rezulta
te dintr-o asemenea dispu
tă nu s-ar răsfrînge decît 
asupra lor, totul ar fi fi
resc : ar putea fi lăsați să 
se judece cît poftesc. Ade
sea însă cînd doi se ceartă, 
pierde al treilea. Pare ab
surd, dar așa este : doi inși

se ambiționează să cîștige 
un proces pentru ca, în 
cele din urmă, cînd se face 
bilanțul total al bătăliei, să 
se constate că a ieșit în 
pierdere chiar tribunalul 
care a arbitrat conflictul. 
Iar această pierdere este 
cu atît mai mare cu cît 
este mai mic, mai neînsem
nat, motivul sau mobilul 
procesului înscenat.

Poarta imobilului cu nu
mărul 86 de pe strada Ner- 
va Traian din București a 
constituit multă vreme o- 
biectul unei dispute aprin
se. Pentru C. M., scîrțîitul 
ei s-a transformat într-un 
stimul iritant, care nu-I de
ranjează întotdeauna. Irita
rea se produce doar cînd 
aceasta este deschisă de ve
cinul său G. N. In conse
cință C. M. l-a poftit pe 
G. N. să nu mai deschidă 
poarta. Să intre în casă pe

unde o vrea și o putea : 
pe fereastră, prin perete, 
pe coș, numai pe poartă nu. 
Că el a făcut-o. E a lui. 
Firește G. N. a refuzat. Mă
nușa a fost azvîrlită. De 
aici un conflict mai înver
șunat decît cel ce a de
clanșat războiul celor două 
roze. De pe strada Nerva 
Traian, teatrul ostilități
lor s-a mutat rapid pe 
sălile tribunalului. Avocați, 
martori (unii plătiți), ter
mene peste termene, bani 
cheltuiți, timp pierdut. 
Scîrțîitul porții respecti
ve — în virtutea drep
tului pe care C. M., ca 
orice cetățean, îl are de 
a se adresa instanței pen
tru o chestiune oricît de 
minoră — a devenit o pro
blemă „serioasă", vrednică 
de a fi supusă deliberării 
tribunalului. Pînă la urmă, 
nici o parte, nici cealaltă

nu a avut dreptate, lucru 
știut de altfel dinainte de 
„combatanți". Firește, pe 
cei în cauză îi privește per
sonal dacă și-au cheltuit 
inutil banii, și-au pierdut 
timDul sau și-au măcinat 
nervii. Dar cu ce drept 
abuzează ei de timpul oa
menilor tîrîți la tribunal în 
calitate de martori, de tim
pul organelor de anchetă și 
de judecată, care în loc 
să-și cheltuie energia pen
tru rezolvarea unor treburi 
majore, de interes social, 
își pierd vremea cu niște 
probleme pe cît de minore 
pe atît de meschine, cu iz 
de mahala ?

— Acest gen de procese 
constituie un balast care 
apasă greu pe umerii jude
cătorilor, îngreunîndu-Ie 
activitatea, sustrăgîndu-i de 
la rezolvarea cu maximum

conf. dr. Mircea BULGARU
director general adjunct al Direcției 

Centrale de Statistică

mai mare a nevoilor populației, 
ale economiei în ansamblul ei. Docu
mentele recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. au subliniat însă necesitatea 
dezvoltării continue a succeselor în
registrate pînă în prezent, desfășu
rării în următorii ani a unei vaste 
acțiuni de ridicare a eficienței în 
întreaga economie, deci și în agri
cultură, în așa fel încît această im
portantă ramură de activitate să-și 
sporească rentabilitatea și contribuția 
la ridicarea bunăstării materiale 
generale. înfăptuirea acestor sar
cini implică ridicarea eficientei 
economice în toate sectoarele agri
culturii — de stat și cooperatist — 
în toate ramurile de producție — 
cultura plantelor, creșterea anima
lelor, pomi-vlticultură etc. — în 
fiecare unitate productivă. Aceasta, 
întrucît nu poate fi vorba de o agri
cultură rentabilă, nu se poate înre
gistra un progres evident, de an
samblu, pe măsura posibilităților și 

Vedere de pe șantierul barajului Pal
tinul, necesar alimentării cu apă a 

zonei industriale Ploiești

a nevoilor materiale ale societății, 
atîta vreme cît sectorul cooperatist, 
bunăoară, nu va ține pasul cu rit
mul de dezvoltare a producției din 
întreprinderile agricole de stat, atîta 
timp cît unele ferme agricole tră
iesc pe baza subvențiilor statului, 
iar anumite cooperative agricole, 
prin rezultatele pe care le obțin, nu 
depășesc nivelul mediu.

Măsurile luate de-a lungul anilor 
de către conducerea de partid și de 
stat pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii, spori
rea cointeresării materiale a lucră
torilor de pe ogoare în creșterea 
producției și rentabilizarea ei, îm
bunătățirea conducerii și planificării 
agriculturii în ansamblu, perfecțio
narea sistemului de organizare, con
ducere, planificare și finanțare a în
treprinderilor agricole de stat, or
ganizarea de institute de cercetări 
pe ramuri etc. — au creat cadrul 
necesar pentru rezolvarea proble
melor amintite, pentru ridicarea efi
cienței economice în agricultura 
noastră. Un aport deosebit în acest 
sens l-a adus și crearea Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție și a uniunilor regio
nale și raionale, organizații obștești 
proprii ale țărănimii cooperatiste, 
care le canalizează eforturile în ve
derea aplicării politicii partidului 
de creștere a producției vegetale și ’ 
animale, de dezvoltare continiiă a 
agriculturii cooperatiste — condiție 
esențială pentru ridicarea bunăstării 
țărănimii și satisfacerea necesități
lor economiei socialiste. Recentele 
măsuri preconizate de conducerea 
partidului vin să întregească cadrul 
favorabil amintit, să-1 adîncească, 
să creeze premise și mai bune pen
tru creșterea într-un ritm susținut 
a producției și productivității mun
cii, reducerea substanțială a chel
tuielilor, sporirea eficienței econo
mice a producției agricole.

Experiența proprie, precum și a 
țărilor cu agricultură avansată, de
monstrează concludent că rentabili
tatea în această ramură este condi
ționată în măsură hotăritoare de 
concentrarea eforturilor spre dez
voltarea ei intensivă și multilate
rală. de folosirea judicioasă a posi
bilităților existente în fiecare loc, 
de asigurarea unei puternice baze 
tehnico-materiale, sporirea mijloace
lor de mecanizare și chimizare, extin
derea lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare, în special cele de irigații, in
troducerea cuceririlor științifice în 
producția agricolă.

încă din primii ani ai construc
ției socialiste, partidul și statul nos
tru au urmărit consecvent înzestra
rea agriculturii cu mijloace tehnice 
moderne, întrucît acestea constituie 
pîrghii puternice pentru a spori pro
ducția la hectar și productivitatea 
muncii, a reduce prețul de cost. A- 
ceastă orientare își găsește o puter
nică expresie în volumul tot mai 
mare de investiții efectuate de că
tre stat, în creșterea continuă a ba
zei materiale a agriculturii. Cifrele 
sînt cît se poate de convingătoare. 
Ele arată că parcul de mașini a 
ajuns la peste 150 000 tractoare con
venționale, peste 67 000 semănători 
mecanice, 39 500 combine pentru pă- 
ioase și multe alte mașini agricole, 
ceea ce a permis lărgirea simțitoare

(Continuare în pag. a IlI-a)

de grijă și de competență 
a unor probleme importan
te de interes obștesc — ne-a 
spus tov. Ion Militaru, pre
ședinte de colegiu la Tribu
nalul regional București. 
Există. într-adevăr, o ca
tegorie de cetățeni care a- 
b uzează, pur și simplu, de 
dreptul de a se adresa 
instanțelor judecătorești. 
Urmarea: pe mesele noastre 
(ale judecătorilor) se adună 
zeci șl zeci de procese 
care ne pun în imposibi
litate de a studia și a cer
ceta minuțios, în esență, 
fenomenele, pentru ca solu
țiile adoptate să fie efi
ciente, cu un larg ecou edu-

Neculoi ROSCA 
Dumitru MINCULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

în cercurile turistice, gazetă
rești și deopotrivă în cele din 
alimentația publică s-a vorbit și 
se vorbește insistent despre un 
act comercial brașovean pe care 
unii îl numesc „fenomenul Ca
sei Carpați", alții, mai simplu, 
„fenomenul Șerbănică".

Fenomenul „Carpați" a cunos
cut și el un proces de perfec
ționare continuă. Au fost emise 
și critici privitoare la rentabili
tatea încă sub posibilități în u- 
nele unități ale trustului. Fireș
te, și acum mai e loc pentru 
mai bine, dar în unanimitate se 
apreciază că, față de multe trus
turi similare din țară, T.A.P. 
Carpați a făcut pe drumul auto- 
perfecționării de ansamblu un 
bun pas înainte. Cît de mare este 
pasul făcut ? Ce noutăți de ultim 
moment au survenit în „Casa 
Carpați" ?

Cer directorului cartea de im
presii a localului. Citesc și tran
scriu cîteva dintre părerile celor 
care au fost astă-vară oaspeții 
restaurantului. „Magnific", „for
midabil", „excelent". Intre sem
natarii acestor aprecieri se află 
cîteva nume sonore : Jean Ma
rais — actor ; Pavel Popovlci — 
cosmonaut ; Jones Claude, pre
ședintele Universității din Loa 
Angeles — California.

Cînd mi-am întrerupt îndelet
nicirea, la doi pași de masa pe 
care o ocupam, se afla într-o 
prea respectuoasă poziție, un 
puștan de vreo 13—14 ani. Un 
băiat de restaurant, care făcînd 
încă un pas a spus zîmbind pro
fesional : „Aș fi bucuros să notez 
comanda dumneavoastră".

Era atît de tînăr băiatul ! Dar 
ie străduia atît de vizibil să facă

PERFOR
MANTELE

pe chelnerul matur șl stilat, 
demn de renumele localului în 
care se afla. încît am zîmbit in
voluntar. El, fără să ia nimic în 
seamă, înregistrează comanda, 
se învîrtește ca un titirez și țîș- 
nește spre anexele restaurantu
lui, aruncînd peste umăr, ca pe 
un fel de ciripituri, comenzile.

Mă întrebam : va reuși să 
pună în mișcare această mică 
rotiță angrenajul matur și Solid 
al localului ? îndoiala a durat 
puțin. în două, trei minute a- 
veam în față tot ce dorisem, iar 
„titirezul" zbîrnîia neobosit pe 
la alte mese.

— Sper că v-a plăcut la noi — 
s-a interesat el la despărțire și 
în semn de salut a înclinat ușor 
capul.

Cîteva minute mai tîrziu am 
povestit întîmplarea cîtorva 
funcționari ai Trustului „Car
pați". Aflat la fața locului, Șer- 
ban Andreescu, directorul „Ca
sei", a făcut o veritabilă expu
nere, cu exemplificări, despre 
importanța pe care trustul o a- 
cordă nivelului de deservire în 
localurile proprii de alimentație 
publică. „Ați spus că v-a servit 
un chelner foarte tînăr și foarte 
stilat. Avem poate o sută de a- 
semenea tineri. întronarea unei 
deserviri civilizate nu este po
sibilă decît primenind mereu 
cadrele și educîndu-le mereu pe 
cele existente. La noi în trust, 
regulile bunei deserviri se în
vață obligatoriu și în trei fe
luri : la tejghea, în local și pe 
băncile școlii proprii de califi
care. Pentru noi școala, indife
rent în ce formă este ea orga
nizată, n-a fost și nu este o ac-

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a II-a)

După devalorizarea lirei sterline

SOLUȚIE SAU EXPEDIENT?
Anunțarea devalorizării lirei ster

line a produs agitație, emoție și în
grijorare în lumea occidentală, deși 
măsura era de mai multă vreme con
siderată ca făcînd parte din domeniul 
posibilităților imediate. Moneda unei 
țări reflectă starea economiei res
pective : atunci cînd economia națio
nală este sănătoasă, moneda țării 
este și ea sănătoasă — și invers. în 
cazul Angliei, economia trece de ani 
și ani printr-o serie de mari difi
cultăți, iar lira sterlină trage con
secințele.

Originea dificultăților economice 
ale Angliei este cunoscută. Pe tim
puri, această țară a avut o vocație 
mondială, creată și menținută prin 
imperiu] ei colonial. După prăbuși
rea colonialismului, Anglia a căutat 
să-și salveze această vocație prin 
mijlocirea Commonwealth-ului. A 
trebuit însă să constate cu regret 
că, pentru apărarea intereselor ei, 
Commonwealth-ul — amenințat me
reu de forțe centrifuge, în primul 
rînd de lupta popoarelor pentru o 
independență deplină, dar și de in
fluența crescîndă a S.U.A. — era 
foarte departe de ceea ce fusese 
cînd va imperiul colonial britanic.

In această situație, Anglia s-a 
aflat în fața unei noi probleme și a- 
nume : adaptarea economiei engleze 
la condițiile schimbate, problemă ca
re își mai așteaptă încă soluția. Fos
tul guvern conservator nu a reușit să 
înlăture greutățile economice ale 
tării. Incercînd să înlăture simpto- 
mele, atunci cînd ar fi trebuit să 
combată dezechilibrul fundamental 
care le provoca, conservatorii au 
lăsat laburiștilor, veniti la conduce
rea statului în 1964, o economie de
teriorată. Guvernul laburist și-a a- 
sumat și el sarcina însănătoșirii eco
nomice a Angliei. In interior a 
adoptat o politică de „austeritate",

SOSIRIA In CAPITALĂ
A TOVARĂȘULUI LUIS CORVALAN 

SECRETAR CENTRAL 
AL C. C. AL P. C. DIN CHILE

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., marți seara a sosit în 
Capitală tovarășul Luis Corvalan, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Chile, împreună cu soția, care va 
face o vizită în Republica Socialis
tă România.

J
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Telegramă

Excelenței Sale

Domnul CHARLES HELOU
Președintele Republicii Liban

BEIRUT
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Liban, adresez Excelenței 

Voastre felicitări călduroase, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală. Urez, de asemenea, poporului libanez prieten pace 
și bunăstare.

Sînt încredințat că relațiile de colaborare și prietenie dintre Liban 
și Republica Socialistă România se vor dezvolta continuu. în folosul am
belor popoare și al cauzei păcii în lume.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

de Costin C. KIRIȚESCU
doctor în economie

adică de presiune asupra nivelului 
de trai al maselor, iar în exterior 
a pornit o adevărată ofensivă de pă
trundere în Piața comună (în care, 
după cum se știe, Anglia nu a fost 
încă admisă).

Timpul a dovedit însă că „auste
ritatea" era departe de a consti
tui un remediu potrivit pentru re
dresarea economiei engleze. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît concepțiile 
politice nu s-au adaptat noii situa
ții, dovadă — cheltuielile militare 
care încă mai au o pondere exa
gerată în buget.

In aceste condiții, situația econo
mică a Angliei a continuat să se în
răutățească. Structura economiei en
gleze necesită un mare import de 
mărfuri ; chiar în timpul recesiunii 
economice, importul a crescut. Pen
tru a face față nevoilor de import și 
plății datoriilor către străinătate, 
care s-au acumulat în proporții uria
șe, Anglia trebuie să exporte masiv. 
Pentru aceasta ar urma ca mărfu
rile engleze să aibă asigurate largi 
debușee, să fie competitive. Or, în 
clipa de față, pierzînd o parte din 
debușeele externe sigure odinioară 
și necîștigînd alte debușee mai a- 
propiate în schimbul celor pierdute, 
producînd prea scump pentru a re
zista concurenței crescînde, Anglia 
«-a văzut în situația de a nu putea 
realiza acel surplus de mijloace cu 
care să acopere nevoile economice 
81 financiare cele mai presante. Cu 
umorul care nu-i părăsește nici în 
clipele grele, englezii au ajuni la

La aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Mihal Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, Ion Stoian și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

constatarea că singurul domeniu în 
care au obținut un succes categoric 
este acel al exportului de „mate
rie cenușie" — aluzie la exodul da 
savanți englezi spre S.U.A.

Ca urmare, balanța de plăți exter
ne a Marii Britanii — care cris- 
talizînd situația comerțului exterior, 
a schimburilor de servicii și a mișcă
rilor de capitaluri pe termen lung 
reflectă condițiile activității economi
ce din țară în ansamblu — este de
ficitară. In anul In curs, cu toato 
măsurile luate de guvern, deficitul 
s-a menținut — este adevărat, în par
te din cauza creșterii mai lente ■ 
comerțului mondial în general, a în
chiderii Canalului Suez, care a scum
pit transportul pe mare și livrările 
de produse petroliere, precum șl a 
conflictelor de muncă, în special a 
grevei docherilor.

In fața imposibilității de a se în
tări caracterul competitiv al econo
miei britanice prin mijloace econo
mice, s-a pus în fața conducătorilor 
politicii engleze problema întăririi a- 
cestui caracter prin mijloace mone
tare, adică prin devalorizarea lirei 
sterline. Operațiunea devalorizării 
constă în reducerea prin lege a con
ținutului de aur care definește unita
tea monetară. Toate celelalte mone
de naționale fiind și ele definite prin
tr-o cantitate de aur, devalorizarea 
reduce în aceeași măsură cursul mo
nedei devalorizate față de celelalte 
monede. Cu alte cuvinte, moneda de
valorizată se ieftinește față de cele
lalte monede, iar acestea se scum
pesc față de ea.

Conducătorii Angliei au procedat 
la devalorizarea lirei sterline în alte 
două perioade de cumpănă : în tim
pul crizei economice mondiale, mal

(Continuare in pag. a V-a)
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REGIONALE DE PARTID
BANATl1

La Conferința organizației re
gionale de partid Banat s-au dez
bătut și aprobat unanim obiective
le însuflețitoare preconizate de 
conducerea partidului în docu
mentele plenarei din 5—6 octom
brie. La lucrările conferinței a 
participat tovarășa Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Deschizînd conferința, tovarășul 
Ion Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului regional de partid Ba
nat, a arătat că hotărîrile recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. au în 
vedere complexitatea problemelor 
ridicate de economie, știință, cul
tură, de întreaga viață a societății 
noastre. Fundamentate pe o expe
riență bogată, acumulată în anii 
construcției socialiste — a spus 
vorbitorul — documentele dezbătu
te au o mare însemnătate pentru 
viitorul României socialiste. Prin 
spiritul lor novator, ele dovedesc 
grija permanentă a conducerii par
tidului pentru aplicarea creatoare 
a legilor generale ale construcției 
socialiste la condițiile concrete ale 
țării noastre. în regiunea Banat, 
ca și în întreaga țară, dezbaterea 
documentelor plenarei din octom
brie a reafirmat, cu deosebită for
ță. atașamentul și adeziunea 
plină a oamenilor muncii — 
mâni, germani, maghiari, sîrbi șl 
de alte naționalități — față de par
tid și politica sa înțeleaptă.

La dezbaterile care au urmat 
e-au înscris 131 delegați și invitați. 
Mai mulți participanți la discuții, 
printre care Ilie Făsui, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Reșița, Nicolae Popescu, di
rectorul Băncii regionale de in
vestiții, Nicolae Gartner, maistru 
la fabrica „Dermatina" din Timi
șoara, Petre Munteanu, șef de echi
pă la mina Anina, și-au exprimat 
convingerea că măsurile adoptate 
de plenară vor duce la ridicarea pe 
O treaptă mai Înaltă a întregii 
noastre activități economice. Ion 
Baba, 
tetulul orășenesc de partid A- 
rad. a subliniat că întregul com
plex de măsuri preconizat are o 
mare însemnătate teoretică și 
practică pentru înflorirea patriei 
noastre. Aplicarea lui în viață va 
determina un puternic avînt al 
forțelor de producție. în continua
re, vorbitorul s-a ocupat de siste
mul de aprovizionare a întreprin
derilor. în 
inginerul 
general 
Reșița, 
sarcini 
cere ar 
centrala industrială, pentru a 
posibilitate conducerilor întreprin
derilor să se ocupe de organizarea 
producției și a muncii.

Tutelarea măruntă în activita
tea economică — a arătat în cuvîn
tul său ing. Vasile Abrudan, direc
tor general al Uzinei de vagoane 
Arad — creează unele greutăți care 
se reflectă negativ în procesul 
de producție. în momentul de 
față, chiar și pentru rezolva
rea unor probleme mărunte tre
buie să avem aprobări de la 
forul 
mitem la 
rapoarte, 
deplasări 
convorbiri 
an, uzina

de- 
ro-

prim-secretar al Comi-

aceeași ordine de idei, 
Ion Potoceanu, director 
Combinatului siderurgic 
arătat că principalele 
aprovizionare șl desfa-

al
a

de 
trebui preluate în viitor de

da

în buna desfășurare a produc
ției — a spus prof. Constantin 
Avram, membru corespondent al 
Academiei, rector al Institutului 
politehnic din Timișoara — un rol 
important îl au cadrele inginerești. 
Congresul al IX-lea al partidului 
a trasat 
sarcina 
cincinal 
liști cu 
mentele 
precizări cu privire la ridicarea ni
velului științific al viitorilor ingi
neri, care trebuie să devină, în mă
sură tot mai mare, oameni cu un 
larg orizont tehnic și economic. 
Consider foarte justă măsura de a 
se forma cadre tehnice cu pregă
tire intermediară, între tehnicieni 
șl ingineri, care să execute lucrări 
de complexitate medie.

Roman Pircea, președintele Con
siliului regional al U.G.S.R., ing. 
Florica Grigore, de la Uzina „30 
Decembrie"-Arad, și alți vorbitori, 
s-au referit la hotărîrea privind 
îmbunătățirea sistemului de salari
zare și creșterea salariilor. Ei au 
făcut numeroase propuneri în ve
derea mai bunei sincronizări a re
gulamentelor de premiere, per
fecționării normării muncii.

După ce a vorbit despre marea 
însemnătate ce o au documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din octom
brie pentru viitorul României so
cialiste, Ștefan Mocuța, secre
tar al comitetului regional de par
tid, a subliniat că politica externă a 
partidului și statului nostru, 
exprimă interesele întregii 
țiuni, se bucură de aprobarea 
nimă. Realizările pe tărîmul 
strucțiel economice, obținute de 
țara noastră reprezintă o contribu
ție activă la întărirea sistemului 
mondial socialist, la creșterea 
forțelor păcii și progresului în 
lume, iar gîndirea teoretică șl 
experiența practică a partidului 
în conducerea societății noastre — 
o contribuție la dezvoltarea teoriei 
marxist-leniniste, la îmbogățirea 
tezaurului experienței mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Mai mulți participanți la discu
ții, printre care Vasile Daju, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, Giurgev 
Arcadie, președintele cooperativei 
agricole de producție Diniaș, 
Gheorghe Micota, prlm-secretar al 
Comitetului raional de partid Lu
goj, Traian Hîrșoveanu, președin
tele comitetului executiv al sfatului

învățămîntului superior 
de a pregăti în actualul 
un mare număr de specia- 
o înaltă calificare. Docu- 
plenarei din octombrie fac

ralo-
meș- 
mai 

există

care 
na- 

una- 
con-

popular comunal Jebel, s-au ocu
pat pe larg de Proiectul principii
lor de bază cu privire la îmbunătă
țirea organizării administrativ-teri
toriale și sistematizarea localități
lor rurale. Carol Wagner, secreta
rul comitetului comunal de partid 
Ciacova, a arătat că această co
mună se numără printre cele mal 
dezvoltate comune din 
nul Deta. Aici, cooperația 
teșugărească a înființat 
multe unități de deservire,
două licee, o școală de mecanici 
agricoli, spital, policlinică etc. Cu 
toate acestea, an de an, au fost 
restrînse atribuțiile comitetului 
executiv al sfatului popular comu
nal. în momentul de față, baia 
populară, ștrandul, întreținerea 
drumurilor și alte activități sînt în 
subordinea unor întreprinderi in- 
terraionale cu sediul în alte loca
lități, la zeci de kilometri depărta
re de Ciacova. Aceste exemple — a 
spus vorbitorul — demonstrează 
justețea și necesitatea, caracterul 
realist al măsurilor ce se propun a 
fi adoptate.

în încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășul Ion 
Cîrcei, care a apreciat că partici
panții la discuții, dînd glas senti
mentelor fierbinți ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
regiune față de politica înțeleaptă 
a partidului, au dezbătut cu com
petență și spirit de răspundere 
măsurile preconizate de plenara 
C.C. al P.C.R. și au făcut nume
roase propuneri pentru îmbunătă
țirea lor.
1 Vorbitorul s-a ocupat în con
tinuare de atribuțiile sporite ce 
revin organizațiilor de partid, con
ducerilor de întreprinderi pentru 
stabilirea măsurilor necesare în ve
derea îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție pe anul în curs, la toți in
dicatorii și în toate întreprinderile. 
De asemenea, el a analizat stadiul 
lucrărilor agricole de toamnă și 
unele probleme ale dezvoltării sec
torului zootehnic.

Conform normelor de reprezen
tare, conferința a ales 78 delegați 
care vor reprezenta organizația re
gională de partid Banat la Confe
rința Națională a partidului.

Participanții la conferință au 
adresat, într-o atmosferă
puternic entuziasm, o telegra
mă COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU în care se spune, 
printre altele :

de

urmare, tri- 
tot felul de 

facem dese 
numeroase 
în acest 

a efectuat, 
pînă în prezent, peste 17 000 con
vorbiri telefonice, în valoare de 
700 000 lei, s-au făcut aproape 2 600 
deplasări, pentru care s-au chel
tuit încă 700 000 lei; realizările de- 
cadale le raportăm la 7 organe cen
trale. Pentru toate acestea lucrează 
un mare număr de oameni, care ar 
putea să facă lucruri utile pentru 
bunul mers al producției. Consider 
că soluțiile propuse pentru apro
pierea conducerii industriei de ac
tivitatea întreprinderilor vor 
la lichidarea unor asemenea 
junsuri.

Mai mulți vorbitori, printre 
și ing. Trandafir Cocîrlă, secretar 
al comitetului regional de partid, 
au reliefat că lărgirea compe
tentei întreprinderilor în re
zolvarea problemelor de bază 
ale activității de producție duce 
la creșterea răspunderii cadre
lor din întreprinderi și îndeo
sebi face să crească rolul condu
cător al organelor de partid. Dacă 
pînă acum o serie de probleme 
erau soluționate de organele cen
trale, rezolvarea lor în viitor pe 
plan local impune o competență 
sporită din partea tuturor factori
lor de răspundere.

Timișoara este cunoscută ca un 
important centru științific al țării. 
Referindu-se în cuvîntul lor la ro
lul și importanța cercetării știin
țifice, mai mulți vorbitori au ară
tat că proiectul de Directive aduce 
și în acest domeniu de activitate 
precizări valoroase. Prof. dr. ing. 
Ion Anton, membru corespondent 
al Academiei, a relevat că apli
carea măsurilor înscrise în proiec
tul de Directive cu privire la per
fecționarea conducerii și planifică
rii economiei naționale va asigura 
apropierea științei da producție.

tutelar. Ca 
București 
situații, 
și avem

telefonice, 
noastră

duce
nea-

care

Exprimînd gîndurile și sentimentele ce animă pe comuniști, pe 
toți oamenii muncii de pe cuprinsul regiunii, conferința organizației 
de partid regională Banat își manifestă întreaga adeziune față de 
Documentele plenarei din octombrie, care ilustrează în chip grăitor 
înțelepciunea conducerii partidului, grija sa stăruitoare pentru viito
rul națiunii noastre socialiste, capacitatea sa de a găsi în fiecare etapă 
a construcției socialismului soluțiile cele mai corespunzătoare pentru 
înflorirea continuă a economiei șl culturii.

Dînd o înaltă apreciere întregii activități a conducerii partidului 
pentru înălțarea edificiului luminos al socialismului pe pămîntul Ro
mâniei, conferința organizației regionale de partid Banat afirmă 
totodată deplina aprobare față de politica externă a partidului și gu
vernului nostru, îndreptată în direcția consolidării unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor cu toate țările lumii.

Organizația regională de partid Banat asigură Comitetul Central, 
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din 
regiune — muncitori, țărani ți intelectuali, români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționalități — vor munci cu abnegație și devo
tament, cu întreaga energie și capacitate pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le vor reveni din vastul program de perfecțio
nare a întregului sisitem economic și social pe care îl va adopta Con
ferința Națiohală a P.C.R., conștienți că prin aceasta îșd vor aduce o 
contribuție sporită la ridicarea patriei noastre pe noi trepte ale pro
gresului și civilizației socialiste.

țlune pompieristică șl nici de sezon. 
Școală se face permanent. Cei tineri 
învață arta deservirii In local de la 
cei cu experiență și laolaltă cu toți 
învață de la specialiști la cursurile 
organizate. „Elevii" care dau rezul
tate, cel puțin bune, sînt încadrați. 
De educarea cadrelor, de stilarea și 
controlul lor se ocupă direct condu
cerea trustului. Altfel nu se poate...** 

Am intervenit Deservirea civiliza
tă, impecabilă, are și o altă fațetă. 
Presupun că zadarnic ar dispune 
trustul de cadre bune — dacă acestea 
ar servi pe la mese mîncăruri neatră
gătoare....

Directorul m-a întrerupt și ml-a 
spus : „Avem un plan de desfacere 
în valoare de peste o sută de milioa
ne. O asemenea sumă nu poate fi în
casată pe te miri ce. Ne-am dat sea
ma că numai organizînd perfect ser
viciile aprovizionării vom putea da 
restaurantului materia primă nece
sară pregătirii unor meniuri deose
bite.

— Șl de unde, cum vă aprovizio
nați ?

— Am renunțat la aprovizionarea 
clasică, tip verigă, care ne obliga să 
stăm și să așteptăm cu mina în bu
zunar, să pice marfa, de la Aprozar, 
de la „Frig", de la I.C.R.A. In ulti
mul timp am început să folosim toate 
sursele posibile din țară. Ne apro
vizionăm direct, de la sute de pro
ducători. Mașinile noastre umblă pe 
la baltă după pește, prin Moldova 
după vin, la I.A.S.-uri și C.A.P.-url, 
după legume, fructe, carne ; cumpă
răm de pe piața neorganizată, din 
ograda producătorului, de unde gă
sim. Ne-am creat relații întinse șl 
solide.

Intr-adevăr. Cît e ziua de mare 
depozitele de alimente și vlnă- 
rille trustului sînt asaltate de cami
oane cu marfă. E o activitate vie, fe
brilă. Intr-o pivniță se descarcă bo-
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în sala Teatrului Național „Va
sile Alecsandri" din Iași au avut 
loc duminica trecută lucrările con
ferinței regionale de partid, la care 
au luat parte, alături de cei 691 de 
delegați ai organizațiilor de partid 
din regiune, numeroși invitați. De 
asemenea, au participat la lucrări 
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și alți acti
viști ai Comitetului Central al 
partidului.

Luînd în dezbatere documentele 
de o excepțională însemnătate po
litică și economică ale Plenarei din 
octombrie a C.C. al P.C.R., confe
rința a analizat, cu răspundere 
partinică, cu competență, comple
xul de măsuri preconizate pen
tru perfecționarea activității pe 
tărîmul economic și administrativ 
a structurii și a formelor organiza
torice, proces amplu și important 
cerut de realitățile actuale, de de- 
săvîrșirea construcției socialiste.

Aceste documente, ca de altfel 
întregul complex de măsuri adop
tate de plenara Comitetului Cen
tral al partidului — a arătat în cu
vîntul său tov. Miu Dobrescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid, — au stîrnit într-un 
înalt grad interesul maselor largi 
de oameni ai muncii, fiind primi
te cu deosebită însuflețire. în a- 
dunările care au avut loc în în
treprinderi, în instituții, la sate
— a arătat vorbitorul — munci
torii, țăranii, inginerii, oamenii de 
știință, artă și cultură și-au ex
primat adeziunea deplină la mă
surile inițiate de conducerea parti
dului, încrederea fermă că tradu
cerea lor în viață va contribui la 
dezvoltarea orînduirii noastre so
cialiste, la ridicarea bunăstării po
porului român. Ceea ce caracteri
zează activitatea partidului în pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al IX-lea este dinamismul și 
modul creator de studiere a reali
tăților, de soluționare a proble
melor care stau în fața noastră.

în cadrul dezbaterilor, delegații 
care au luat cuvîntul au scos în e- 
vidență însemnătatea măsurilor 
preconizate în documentele recen
tei Plenare a C.C. al P.C.R., concre- 
tizînd cu exemple din activitatea 
practică oportunitatea și eficiența 
acestora.

Muncitorii, tehnicienii șl Ingine
rii din întreprinderile orașului nos
tru — a arătat în cuvîntul său tov. 
Ion Manciuc, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Iași
— dezbătînd ou însuflețire docu
mentele plenarei și-au intensificat 
activitatea de valorificare comple
tă a rezervelor existente. Analize
le profunde întreprinse s-au con
cretizat în peste 700 de studii, care 
cuprind măsuri referitoare la uti
lizarea mai bună a mașinilor și ca
pacităților de producție, la folosi
rea timpului de muncă, precum și 
la îmbunătățirea activității de 
programare, finanțare și conduce
re a producției. Multe din propu
nerile făcute au fost deja înfăp
tuite, realizîndu-se în cele 10 luni 
care au trecut un spor la produc
ția globală și marfă de 130 mili
oane lei, economiUla prețul de cost 
de 22 milioane lei/ și beneficii pes
te plan de 80 milioane lei.

Ing. Gherasim Crusos, directorul 
fabricii de ulei „Unirea" din Iași, 
Teodor Călușer, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Vas
lui, Ilie Dobre, directorul D.R.T.A., 
Ion Buzac, muncitor la Uzina Me
canică „Nicolina", Dumitru Ungu- 
reanu, contabil-șef la Uzina Meta
lurgică din Iași, exprimîndu-și a- 
deziunea deplină față de Proiec
tul de directive cu privire la per
fecționarea conducerii și planifi
cării economiei naționale au apre
ciat că organizarea industriei pe 
sistemul întreprindere, centrală in
dustrială și minister economic co
respunde unor cerințe obiective de 
a spori inițiativele, în scopul creș
terii productivității muncii, al re
ducerii prețului de cost.

Punîndu-se capăt tutelării mă
runte și concentrării excesive — 
au arătat vorbitorii — întreprin
derile vor căpăta mal multă au
tonomie în aprovizionarea, organi-

zarea și desfacerea producției. Ing. 
Ion Melicescu, directorul între
prinderii Construcții-Montaje nr. 
4 din Iași, a precizat că este ne
cesar a se ajunge la o specializare 
mai mare a întreprinderilor capa
bile să execute cu maximum de 
randament anume lucrări așa-zise 
speciale. Legat de aceasta, o mai 
mare atenție trebuie acordată pla
nificării și realizării cooperării în
tre întreprinderi și ramuri.

După ce au înfățișat conferinței 
rezultatele înregistrate în dezvolta
rea economică și social-culturală a 
regiunii Iași, căreia i-au fost a- 
cordate importante investiții, ing. 
Mihai Vătavu, secretar al Comite
tului regional de partid, Petru Mo- 
canu, directorul filialei regionale a 
Băncii Naționale, au apreciat ca a- 
nacronic actualul sistem de finan
țare și creditare a producției in
dustriale și a investițiilor, ce nu 
permite întotdeauna realizarea lor 
în condiții optime. Sistemul ges
tiunii proprii, autonomia sporită a 
întreprinderilor, ca și diversifica
rea și specializarea aparatului ban
car pe probleme de industrie șl 
comerț, agricultură, comerț exte
rior etc. va crea posibilități de fo
losire mai judicioasă a mijloace
lor materiale și a fondurilor 
nanciare, asigurînd o 
termene mai scurte a 
investiții.

Corespunzător noii 
dezvoltare, a fost 
tă, în ultimul

execuție 
planului

fi- 
în 
de

deetape 
îmbunătăți- 

timp, condu
cerea și planificarea întregii agri
culturi — a arătat ing. Lucian 
Hatmanu, președintele Consiliului 
agricol regional. El a amintit că 
măsurile de lărgire a competenței 
și atribuțiilor celor ce lucrează 
nemijlocit în sfera producției a- 
gricole, crearea de întreprinderi 
agricole de stat cu ferme de pro
ducție ca unități economice de bază 
sînt expresia preocupării perma
nente de mai bună aplicare a ști
inței în practică, de modernizare 
tehnică și organizatorică a procesu
lui de producție.

La unele aspecte ale dezvoltării 
satului socialist, a creșterii puterii 
economice a unităților agricole s-a 
referit și Agripina Hîrlăoanu, pre
ședinta sfatului popular din comu
na Șipote, raionul Hîrlău, care a 
înfățișat conferinței adeziunea ță
ranilor cooperatori la măsurile 
avînd ca scop ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă de civilizație a satului 
românesc.

Mai mulți delegați printre care 
Constantin Nistor, președintele 
sfatului popular regional, și ing.

Constantin Mihăilescu, directorul 
D.S.A.P.C., s-au referit la princi
piile de bază ale sistematizării lo
calităților rurale. Exemple din re
giunea Iași, prezentate de vorbitori, 
confirmă justețea și necesitatea in
troducerii în sistematizarea și con
strucția satelor a unor criterii urba
nistice moderne.

Un loc important în cadrul dez
baterilor l-au ocupat măsurile pre
conizate privind dezvoltarea și per
fecționarea cercetării științifice. în 
cuvîntul lor, Veronica Ardeleanu, 
directoarea Fabricii de antibiotice 
din Iași, prof. univ. Ion Șandru, 
prorector la Universitatea „A. I. 
Cuza" și prof. univ. Vasile Ababei, 
președintele Comitetului regional 
de coordonare a cercetării științi
fice, au criticat întîrzierile manifes
tate de multe ori în valorificarea 
rezultatelor obținute în laboratoa
re și institute. Vorbitorii au insis
tat pe necesitatea apropierii muncii 
științifice de unitățile productive, 
în scopul finalizării integrale a cer
cetărilor. Prof. univ. Constantin 
Ciopraga, de la Universitatea „A. I. 
Cuza", a transmis conferinței hotă
rîrea oamenilor de cultură de a-și 
închina eforturile realizării progra
mului inițiat de partid.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul Miu Dobrescu.

După ce a înfățișat amploarea 
dezbaterilor pe marginea recen
telor documente ale partidului 
nostru, vorbitorul a insistat asupra 
sarcinilor concrete ce decurg din 
aplicarea lor în viață, subliniind 
valoarea pe care o au propunerile 
făcute în realizarea complexului 
de măsuri preconizate de partid.

Va trebui să urmărim — a spus 
vorbitorul — ca întreaga acțiune 
de dezbatere a acestor documente 
să contribuie la perfecționarea con
ducerii proceselor economice, la 
dezvăluirea și punerea în valoare a 
noi resurse și posibilități, la dina
mizarea forțelor creatoare ale tu
turor celor ce muncesc.

Totodată, vorbitorul a analizat 
unele probleme privind realizarea 
integrală a sarcinilor de plan pe 
anul în curs, stadiul lucrărilor a- 
gricole și alte aspecte ale activi
tății organelor de partid și de stat.

La al doilea punct al ordinii de 
zi, au fost aleși 57 delegați la Con
ferința Națională a partidului.

într-o 
entuziasm, 
prelungite, 
C.C. al 
NICOLAE 
gramă în 
altele :

Performantele

atmosferă de puternic 
marcată de aplauze 

Conferința a adresat 
P.C.R., tovarășului 

CEAUȘESCU, o tele- 
care se spune, printre

„Conferința organizației regionale Iași a Partidului Comunist 
Român, dînd glas celor mai profunde gînduri și simțăminte ale 
comuniștilor și ale celorlalți oameni ai muncii din regiune, își 
exprimă adeziunea deplină față de documentele de mare însemnătate 
practică și teoretică — elaborate de Plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie 1967 — expresie a politicii consecvent științifice a parti
dului nostru, a cutezanței sale creatoare, a înaltei răspunderi cu 
care conducerea superioară de partid se preocupă de ridicarea 
patriei noastre pe noi trepte ale progresului și civilizației.

Organizația regională Iași a P.C.R. este ferm convinsă că 
înfăptuirea Directivelor cu privire la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale, precum și a principiilor de bază 
ale îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a României și 
ale sistematizării localităților rurale vor determina desfășurarea 
întregii activități economice la un nivel calitativ superior, utilizarea 
cu maxime rezultate a resurselor materiale și de muncă ale țării.

Ca rezultat al îmbunătățirii continue a organizării științifice a 
producției și a muncii, al hărniciei și activității creatoare a munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor, colectivele de muncă din regiune, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au depășit 
planul producției globale pe cele 10 luni ale anului în curs cu 4,3 
la sută, al producției-marfă cu 3,7 la sută, al producției-marfă vîndută 
ți încasată cu 3,9 la sută, al productivității muncii cu 4,3 la sută.

Cu acest prilej, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din regiune, ne angajăm să îndeplinim, pînă la 22 decembrie, 
planul anual al producției industriale globale și al producției marfă 
vîndută ți încasată, iar pînă la sfîrșitul anului să obținem un spor, 
peste plan, de 3 la sută la producția globală, 3,6 la sută la 
producția marfă.

Asigurăm Comitetul Central al P.C.R., pe dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a 
traduce în viață politica partidului nostru, hotărîrile ce vor fi 
adoptate de Conferința Națională a P.C.R., aducînd o < 
tot mai mare la progresul și prosperitatea României socialiste'

★ ★*

Mircea SIMIONESCU 
Manole CORCACI

traducerea în viață a obiectivelor 
mărețe stabilite de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

participanții la 
organizației regionale 
Banat au exprimat a- 
deplină a oamenilor 
pe plaiurile bănățene

★

Pe șantierul nou Fabrici de mobilâ din Vaslui Foto : Gh. Vințilă

Dezbătînd Documentele plenarei 
din octombrie, 
conferința 
de partid 
deziunea 
muncii de

față de politica înțeleaptă a par
tidului care exprimă interesele vi
tale ale întregii noastre națiuni.

Spiridon STANEL 
Ion CHIUJDEA

Caracterizate prin unanimă ade
ziune la politica clarvăzătoare a 
partidului nostru, lucrările confe
rinței au reflectat hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii din regiunea Iași 
de a-și însuti eforturile pentru

loboace de vin nou, în alta saci de 
cartofi și ceapă. Se pun la murat 
varză, ardei și gogoșari. In depozite 
se stivuiesc cutiile de conserve, de 
scrumbii și langustă, de specialități 
de porc și de crevete. „Casa" .pre
gătește, în amănunt, materia primă 
pentru viitoarele delicii culinare. De
licii culinare am spus ? N-am exage
rat cu nimic. Odată pusă la punct 
aprovizionarea, „Cașei Carpați" i-a 
dat mina să se avînte spre realizarea 
unui extrem de variat sortiment de 
mîncăruri, să treacă la realizarea ce
lor mai îndrăznețe combinații culi
nare. Restaurantele trustului „Car- 
pați" au devenit, într-un fel, o școa
lă a bucătăriei tradiționale dar în 
același timp și o rampă de lansare 
a mîncărurllor noi. Nu m-a mirat 
deloc că la „Cerbul Carpatin" mi s-a 
propus să gust dintr-o curcă um
plută, care plutea în sos de... co
niac !

Aprovizionarea abundentă și va
riată a creat comercianților brașo
veni nu numai posibilitatea înmul
țirii preparatelor culinare — a fă
cut posibilă și diversificarea efecti
vă a rețelei unităților de alimenta
ție publică. La T.A.P. Carpați 
diversificarea este totală. în tot 
trustul nu pot fi găsite două 
unități de același fel 1 „Bătrî- 
nul" Cerb carpatin — local prin 
excelență de seară și de noapte, 
este într-un fel universal. El oferă 
de toate. Barurile de zi, de după- 
amiază, de noapte sînt specializata 
în cafea, dulciuri, lichioruri și bău
turi tonice. Crama „Postăvarul* esta 
un local țărănesc, unde cîrnăciorii, 
vinul de la butuc și rachiul sînt 
nelipsite. Una dintre ultimele crea
ții ale „Casei" este „Rotiseria". Lo
calul este un fel de bodegă în care 
nu se servesc decît specialități de 
carne, pui fripți și vin.

Dar mîndria trustului, copilul Iul 
răsfățat, este de departe localul cel 
mai tînăr, și după părerea multora 
(pe care personal o împărtășesc), cel 
mai original din țară : „Șura Daci
lor" din Poiana Brașov.

...L-am vizitat în după-amiaza unei 
zile cețoase. Abia cînd m-am apro
piat, ca la o aruncătură de praștie, 
1 s-au deslușit dintre cețuri contu
rurile. Pe urmă, cînd am deschis 
poarta de lemn, am încremenit la 
marginea ogrăzii. Totul părea o 
fotografie veche de pe o filă de 
istorie românească. Curtea — cîteva 
mii de metri pătrațl — este împrej
muită cu un gard scund împletit din 
nuiele. La o margine a acestei uriașe 
ogrăzi o tîrlă de oi, mai încolo, o 
fîntînă, un grajd, o iezle, un foișor 
în formă de căpiță de fîn... Prin 
curte o forfotă neîntreruptă a oră
tăniilor domestice: găini, curci, 
porci... Și în mijlocul poienii tronea
ză „Șura*.

Interiorul ? E foarte greu de 
descris. Totul e din lemn ușor 
fasonat. Chiar pereții sînt din lemn, 
„tencuiți" cu blănuri de sălbăticiuni 
ori cu coajă de stejar.

...Seara, localul este învăluit în 
lumina blîndă a luminărilor. ȘI se 
lățește de pe la mese și năvălește . 
din bucătărie miros de pastramă 
friptă și abur de mămăligă caldă. 
Cîntă taraful. Iar afară, niște băr
bați voinici au înfipt un berbec în 
frigare și-1 tot învîrtesc deasupra 
spuzei...

Un scriitor șl în același timp „spe
cialist" în arta culinară spunea că 
a găzdui pe cineva înseamnă a-țl 
asuma răspunderea fericirii sale pe 
timpul cît îți este oaspete. Gospo
darii „Casei Carpați" știu să fie gaz
de primitoare. „Casa Carpați" este 
o verigă comercială solidă, bine clă
dită. Tot ceea ce s-a întreprins — 
educarea și stilarea personalului de 
serviciu, perfecționarea aprovizionă
rii, diversificarea preparatelor culi
nare și a rețelei unităților de alimen
tație publică — a fost urmat de re
zultatele scontate. Clienții sînt mul
țumiți, iar unitățile trustului sînt din 
ce în ce mai rentabile.

Am aflat că în ultimul timp pre
ședinți ai unor sfaturi populare din 
diferite regiuni ale țării vin șl se 
interesează de realizările trustului 
brașovean. E bine. Pe cînd vom con
semna realizări similare cu cele ale 
„Casei Carpați" 7
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RENTABILIZARE 
prin păgubirea 
avutului obștesc?

Efectele și defecte! o
„marelui control"

Datorită profesiei, uneori 
mă aflu „fafă în față", în 
munca de verificare a le
galității, oportunității și 
rentabilității activității eco- 
nomico-financiare a între
prinderilor, cu cele mai ra
finate acte de justificare sau 
de acoperire a realității. 
Cazul în speță este lo
calizat la întreprinderea 
de comercializare și in
dustrializare a laptelui. 
Oltenia. Pe primele 10 luni, 
unitatea amintită a realizat 
planul producției globale în 
proporție de 102 la sută iar 
planul producției marfă vîn- 
dută și încasată în propor
ție de 105,3 la sută. 
Totodată, și aici e punc
tul de plecare al anali
zei recent făcute la I.C.I.L. 
Oltenia, s-au obținut be
neficii de 65 000 lei, cu 
toate că din planul finan
ciar pe 1967 rezultă că în
treprinderea este planificată 
cu 3 000 000 lei dotații de 
stat, pentru acoperirea pier
derilor. Să analizăm mai de 
aproape așa-zisul beneficiu 
care, luat matematic, ar a-

In regiunea Banat

NOI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE

La întreprinderea „Industria Linii** din Timi
șoara a intrat in exploatare o modernă hală indus
trială destinată dezvoltării sectorului de producție 
al filaturii de lină pieptănată. înzestrată cu rin
guri, mașini de răsucit și alte utilaje mecanice, 
noua hală dispune de o suprafață utilă de peste 
3 200 mp și sporește capacitatea de producție a fi
laturii cu aproape 1000 toile fire pe an. Noi spații 
de producție se construiesc și în alte întreprinderi 
din regiunea Banat. La Fabrica de confecții și tri
cotaje pentru copii „1 Iunie**, de pildă, se află în 
finisaj o nouă secție de bobinat, tricotat și de con
fecții cu o capacitate de 4 milioane bucăți tricotaje 
pe an. iar Ia Uzinele textile Timișoara se execută 
ultimele lucrări Ia o nouă hală industrială de 
aproape 1 000 mp care va permite mărirea capaci
tății țesătoriei cu peste 2,2 milioane mp țesături de 
bumbac pe an.

(Agerpres)

Promovarea 
criteriilor 
economice în 
agricultură

(Urmare din pag. I) 

a gradului de mecanizare a lucrări
lor agricole, sporirea productivității 
muncii. Necesitatea ridicării eficien
ței economice a producției agricole 
impune însă perfecționarea continuă 
a tehnicii, diversificarea tipurilor și 
mărcilor de tractoare, corespunză
tor condițiilor natural-economice din 
diferite zone ale țării, folosirea pe 
scară largă a automatizării, perfec
ționarea continuă a indicilor tehni- 
oo-economlci ai mașinilor agricole. 
Industria noastră socialistă va asi
gura agriculturii, în următorii ani, 
astfel de mașini. Ceea ce se cere 
este ca încă de pe acum să se ia 
absolut toate măsurile necesare pen
tru utilizarea judicioasă la întreaga 
capacitate de lucru a tuturor mij
loacelor mecanice, pentru ieftinirea 
costului lucrărilor executate meca
nizat. Aceasta constituie o sursă de 
prim ordin pentru sporirea rodniciei 
ogoarelor, micșorarea prețului pro
duselor agricole, obținerea unor be
neficii tot mai mari.

Alături de mecanizare, chimizarea 
are o importanță deosebită in spori
rea volumului producției și crește
rea eficienței ei. Așa cum rezultă 
din studiile întreprinse pe plan mon
dial, sporul de recoltă realizat prin 
folosirea îngrășămintelor este de 
două ori mai mare decît cel care se 
obține, de regulă, prin mecanizare 
sau irigații. în ultimii ani, în țara 
noastră s-a înregistrat o creștere 
însemnată a consumului de îngrășă
minte chimice : în 1968 s-au folosit 
336 400 tone — adică cu 26,3 la sută 
mai mult decît în anul precedent. 
Cu toate acestea, cantitatea de sub
stanță activă ce revine la hectarul 
de teren arabil este cu mult sub ne
cesități. Aceasta este situația de

junge, în realitate, la suma 
de peste 2 milioane lei.

Pe ce căi s-a realizat ? 
Așa cum spuneam, or
ganele Direcției de con
trol și revizie pentru re
giunea Oltenia din Mi
nisterul Finanțelor au e- 
fectuat o analiză economico- 
financiară la această între
prindere. Concluzia : rezul
tatele financiare raportate, 
în bună parte nu se datoresc

tificial cu o serie de chel
tuieli fiotive. S-a procedat 
astfel la exagerarea norme
lor de consum, creîndu-se 
pe această bază rezerve de 
peste 800 000 lei. Aceasta 
ridică un semn de între
bare. Ori conducerea în
treprinderii nu cunoaște 
tehnologia de fabricație și 
ca atare, a exagerat norme
le de consum, ori a denatu
rat adevărata stare de lu

LA I.C.I.L. — OLTENIA

eforturilor proprii ale în
treprinderii. Treptat, trep
tat, în cursul analizei au 
fost dezvăluite o serie de 
„minuni", care generau mi
racolul rentabilizării subite, 
iar sacul rezervelor a înce
put să fie deșertat. Prețul 
de cost, un indicator sin
tetic al activității econo
mice, atunci cînd s-a pla- 
nifioat a fost „umflat" ar

cruri în mod conștient. Am
bele variante sînt grave.

Nu prin falsuri va putea 
această întreprindere să in
tre în rîndul unităților 
rentabile, al celor care 
manifestă mult simț gos
podăresc și de răspun
dere față de valorile ma
teriale și bunurile statului în
credințate spre administrare. 
Din păcate însă aici defi
ciențele s-au perpetuat, s-au 
acumulat la „umbra" pier
derilor planificate. Mili
oanele de lei s-au scurs 
pe canalul risipei, fără 
ca cineva să le pună 
stavilă, așa cum dove
desc faptele constatate la 
această întreprindere. Bu
năoară, în vederea asi
gurării unor condiții opti
me de conservare a produ
selor lactate, întreprinderea 
a avut sarcina să organizeze 
105 ghețării, cu o capacitate 
de 14 960 tone gheață. Era 
o sarcină trasată de forul ei 
tutelar, pentru realizarea că
reia erau necesare fonduri 
bănești. Aceste fonduri, 
au fost incluse în cota 
cheltuielilor de produc
ție. Dar, iată că timpul 
a trecut, sarcinile au rămas 
undeva... pe hîrtie și, în con
secință, întreprinderea a iro
sit banii, rămînînd necon
struite 18 ghețării, cu o ca
pacitate de peste 730 tone.

Deci, întreprinderea nu 
și-a realizat capacitatea sta
bilită de însilozare. Și to
tuși, prin evidențele sale,

moment. La sfîrșitul cincinalului 
însă industria noastră va livra a- 
griculturii peste 1,1 milioane tone 
îngrășăminte (exprimate în substan
ță activă), ceea ce va rezolva. în 
general, problema chimizării aces
teia, va situa agricultura României, 
sub acest aspect, la un nivel apro
piat agriculturii unor țări dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Pentru ca investițiile masive fă
cute de către stat în vederea dez
voltării producției de îngrășăminte 
să aibă efectele scontate, să deter
mine creșterea substanțială a pro
ducției agricole, este nevoie ca para
lel cu preocuparea de a rezolva pro
blema din punct de vedere cantitativ, 
să se țină seama în mai mare mă
sură de necesitatea de a asigura un 
raport corespunzător între diferite 
tipuri de îngrășăminte, în funcție 
de cerințele structurii suprafețelor 
cultivate, de a introduce noi sorti
mente, de mai mare eficacitate, cum 
sînt îngrășămintele cu concentrație 
ridicată în substanță activă, precum 
și îngrășămintele complexe. Acestor 
preocupări care preced procesul de 
fabricație trebuie să le corespundă 
cercetări și măsuri de ordin practic, 
care să asigure folosirea de către lu
crătorii de pe ogoare a unor doze 
optime la hectar, în așa fel încît să 
se obțină sporuri mari și eficiente de 
recoltă pe kilogramul de substanță 
activă.

O cale nu mai puțin importantă 
de creștere a randamentului în agri
cultură o constituie introducerea pe 
seară largă a semințelor din soiuri 
valoroase, de înaltă productivitate, 
precum și a unor rase de animale cu 
o capacitate de producție ridicată. 
Este adevărat că, în ultimii ani, s-au 
înregistrat progrese evidente în aceas
tă privință, îndeosebi la grîu și po

conducerea de aici a raportat 
în mod fictiv însilozarea în 
plus a unei cantități de 
gheață de 2 670 tone. Ce a 
urmărit nu este greu de vă
zut. E vorba de obținerea 
unor „economii la prețul de 
cost" care, așa cum a pre
cizat controlul, nu reflectă 
realitatea. S-a mers, din 
păcate, mai departe pe 
același drum. Insuficiența 
stocurilor de gheață, la 
I.C.I.L. Oltenia a fost supli
nită într-un mod nefericit 
de... lipsa de preocupare în 
folosirea rațională a cantită
ților existente. Bunăoară, 
gheața destinată Fabri
cii de produse lactate 
Craiova a sosit în in
cinta unității între orele 8,30 
și 10, astfel încît autocister
nele de colectare a laptelui, 
care plecau în cursă înainte 
de ora 7 dimineața, nu mai 
puteau fi aprovizionate cu 
gheață. Gheața se depozita 
în curtea fabricii, sub cerul 
liber, în toiul verii, și se 
utiliza apoi la voia întîm- 
plării de către șoferii care 
plecau în... cursele de seară. 
Nu a existat nici o evidență 
asupra consumului unei can
tități de 309 tone gheață, 
în valoare de cîteva zeci de 
mii de lei.

Iată și alte dovezi ale iro
sirii banilor statului. Eviden
țele întreprinderii însăși în
fățișează o situație, cînd au 
fost preluate la furnizori 
830 000 kg smîntînă, din 
care 90 la sută era de cali
tatea a Il-a. într-o situație 
similară s-au aflat și 413 205 
litri lapte. S-au produs astfel 
pierderi de sute de mii de 
iei. De asemenea, la prelu
crarea laptelui, s-a constatat 
că unitățile I.C.I.L. Oltenia 
nu au respectat dispozițiu- 
nile comune ale Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de producție și 
Ministerului Industriei Ali
mentare în sensul că au 
preluat lapte cu o densitate 
sub nivelul minim. Și nu 
cîteva sute de litri, ci 51 la 
sută din totalul cantității a- 
chiziționate, ceea ce a influ
ențat nefavorabil consumu
rile specifice. Intervin și 
pierderile din deprecierea 
calitativă a produselor res

pective, din cauza neres- 
pectării graficelor de pre
luare a laptelui, așa cum 
s-a întîmplat la oficiile Cra
iova, Caracal, Băilești, Olte- 
țu, și Tg. Jiu, a depozitării 
lui în condiții necorespun
zătoare.

Asemenea acte de dezor
dine constatate la fața 
locului, au determinat ca 
numai în primele șapte 
luni din acest an va
loarea pagubelor materia
le de la I.C.I.L. Oltenia 
să se ridice la 2 726 000 lei, 
adică unul din cele mai 
mari „solduri" de daune 
materiale și bănești din re
giune. Ele nu sînt inevita
bile. Dar, surprinzător, con
ducerea I.C.I.L. Oltenia a 
ignorat pur și simplu eli
minarea lor. Au existat și 
există încă în întreprindere 
angajați, unii cu munci 
de răspundere, care au 
avut antecedente penale. 
De pildă, la oficiul raional ' 
Balș a fost încadrat, în 
funcția de contabil, Octa
vian Ciulin, dîndu-i-se și 
delegația pentru contabil 
șef, cu împuternicire de a 
acorda viză de control pre
ventiv, deși acest individ 
are la activul său 4 con
damnări pentru delapidare 
și abuzuri în serviciu. Nu 
este de mirare că între 17 
decembrie 1963 și 30 iunie 
1966, împreună cu alții, a 
creat o pagubă de 49 342 
lei, fiind astfel condamnat 
din nou. Și cazul nu este 
singular.

Slaba calificare a unor 
cadre, și lipsa unei su
pravegheri serioase a ges
tiunii au provocat o mare 
dezordine în gospodărirea 
fondurilor. La controlul efec
tuat nu de mult la oficiile 
raionale Craiova, Caracal, 
Calafat și Băilești au fost sta
bilite plusuri în gestiune în 
valoare de 17 850 lei și lip
suri de 20 454 lei. Cît pri
vește oficiul raional I.C.I.L. 
din Tg. Jiu, aici s-au găsit 
dosite 25 de putini și bu
toaie, cu 1015 kg telemea 
de oaie, cu scopul de a fi 
„valorificate" de unii gestio
nari.

Gravitatea faptelor este 
evidentă. Răspunderea re
vine în principal con
ducerii întreprinderii și 
organului ei tutelar din 
Ministerul Industriei Ali
mentare. Este inadmisibil 
ca aceia care au păgubit e- 
cenomia națională și au fal
sificat realitatea, să mai p- 
cupe aceleași funcții de 
răspundere. Locul lor este 
în altă parte. Iar pagubele 
trebuie recuperate pînă la 
ultimul ban.

Paulini VLADUȚ
directorul Direcjiei 
de control și revizie 
pentru regiunea Oltenia

rumb. Fapt este însă că ceea ce s-a 
realizat pînă acum este încă departe 
de ce putem și trebuie să facem m 
această direcție. Sarcini sporite revin 
în prezent institutelor de cercetări și 
stațiunilor experimentale mai ales în 
producerea de semințe cu valoare bio
logică ridicată la cartofi, trifoi, lucer- 
nă, unele plante tehnice și legume. 
Ele sînt chemate, totodată, să desfă
șoare o activitate mai susținută pen
tru ameliorarea raselor de animale în 
general și perfecționarea raselor de 
vaci și oi cu lînă fină și semifină în 
special — factori de maximă impor
tanță pentru ridicarea zootehniei la 
rangul de ramură intensivă, eficientă. 
Concomitent, este necesar să se ia, 
în continuare, măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor de furajare și în
treținere, aplicarea cu strictețe, cores
punzătoare, a cerințelor zooveterina- 
re, definitivarea studiilor privind zo
narea raselor de animale pe teritoriul 
țării, în funcție de factorii naturali și 
economici.

Nu este nevoie să insistăm prea 
mult asupra rolului irigațiilor. Ceea 
ce merită subliniat este că acestea 
se afirmă tot mai mult ca o latură 
de seamă a progresului tehnic în a- 
gricultură, ca un element indispensa
bil în agricultura intensivă, de mare 
productivitate. Experiența mondială 
arată că suprafața irigată este în creș
tere chiar și în țările care dispun de 
precipitații mai abundente cum sînt : 
Anglia, Olanda, R. F. a Germaniei, 
fără a vorbi de anumite țări cu tra
diție în domeniul irigației, unde su
prafața irigată deține o pondere în
semnată din suprafața agricolă : Chi
na, Pakistan, Spania, R. P Bulgaria, 
Grecia, Italia etc.

In 1966 noi dispuneam de 330 000 
de hectare amenajate pentru iri

gat, ceea ce reprezintă doar 2,2 la 
sută din suprafața agricolă a țării. 
Conducerea partidului șl a statului a 
stabilit un amplu program, menit să 
asigure creșterea în ritm rapid a te
renurilor irigate. Acest program a și 
început să fie aplicat și avem con
vingerea că el va fi înfăptuit punct 
cu punct. Extinderea rapidă și sub
stanțială a suprafeței amenajate pen
tru irigat, folosirea în acest scop a 
unor fonduri apreciabile pun pe prim 
plan problema eficienței economice a 
irigațiilor. în prezent, mai sînt încă 
întreprinderi agricole de stat și coo
perative agricole de producție unde 
investițiile folosite pentru amenajarea 
terenurilor nu se justifică economic, 
unde producția la hectar pe terenu
rile irigate nu depășește pe cea ob
ținută pe terenurile neirigate, ceea 
ce, bineînțeles, influențează negativ 
asupra prețului de cost, care este mai 
ridicat. Este util ca lucrătorii din 
aceste unități și organele agri
cole să reflecteze serios asupra 
acestei situații, să întreprindă măsuri 
energice, care să asigure o eficiență 
economică corespunzătoare fiecărui 
leu investit pentru amenajarea tere
nului, procurarea utilajelor necesare 
și executarea udărilor, precum și ale
gerea celor mai eficiente sisteme de 
irigare, stabilirea unei structuri In
tensive a culturilor în incintele a- 
menajate. folosirea rațională a apei.

Un component important al bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, care 
poate asigura creșterea sensibilă a 
rentabilității muncii în acest sector 
îl constituie energia electrică. Tre
buie spus că deși avantajele economi
ce ale folosirii ei sînt evidente, con
sumul de energie electrică în produc
ția agricolă este foarte scăzut, repre-

O echipă de control a Ministerului 
Finanțelor, formată din 47 oameni, 
a verificat timp de 40 zile șantierul 
Combinatului chimic din Turnu 
Măgurele. Dintr-un calcul rezultă 
1 288 zile-om de control, fără a mai 
socoti unele verificări în București și 
timpul de aproape o lună pentru în
tocmirea concluziilor. O precizare: 
fiecare membru al echipei a discutat, 
în medie, cu 3 oameni pe zi, ceea ce 
înseamnă că au fost reținuți de la 
lucru ore întregi peste 3 800 oameni. 
Aceasta, fără a mai socoti timpul 
consumat de anumiți salariați ai 
combinatului pentru întocmirea de 
situații, tabele, calcule și note expli
cative necesare controlului. „La 
borioasa" activitate a controlului este 
sintetizată în aproape... I 000 de pa
gini. Cineva, mai în glumă, mai în 
serios, mi-a spus că materialul întoc
mit ar fi bine să fie cîntărit sau cubat 
și, eventual, predat la arhivă, spre 
conservare.

O asemenea apreciere este gravă, 
înseamnă că respectivele concluzii ale 
„marelui" control au o utilitate re
dusă. De fapt, după cum am aflat la 
Tumu-Măgurele, colectivul de aici 
e suprasaturat de controale, vizite și 
verificări. Chiar în acest an, prin 
combinat s-au perindat alte 25 de 
controale. Nu mai punem la soco
teală vizitele prea dese ale diferiților 
delegați din departamente și ministe
re, care mare lucru nu rezolvă. 
In schimb, sînt imobilizate ca
drele cu munci de răspundere 
din combinat și de pe șantier. 
Practic, ce. timp le mai rămîne aces
tor cadre pentru soluționarea proble
melor legate de îndeplinirea sarcinilor 
de producție ? Pe bună dreptate, tov. 
Mihai Popovici, secretarul comitetului 
de partid al grupului de șantiere, ne 
relata că, pe de o parte, conducerea 
tehnico-administrativă este tracasată 
și împiedicată să-și realizeze atribu
țiile, iar pe de altă parte, că multe 
din controalele și analizele care se e- 
fectuează nu sînt urmate de măsuri 
eficiente, nu duc la înlăturarea nea
junsurilor existente, la grăbirea ritmu
lui de lucru și la respectarea cu stric
tețe a disciplinei de plan și financiare.

Activitatea economico-financiară '.o- 
tal nesatisfăcătoare a șantierului, tă
răgănarea de către beneficiar și pro
iectant a aplicării unor măsuri stabi
lite Cu prilejul diferitelor analize 
impunea cu acuitate efectuarea unui 
control temeinic. Această sarcină și-a 
asumat-o Ministerul Finanțelor. Nu
mai că intențiile bune nu s-au soldat 
în întregime cu rezultatele scontate, 
impuse de viața șantierului. „Marele" 
control nu a reușit să pătrundă 
în esența fenomenelor care mai ge
nerează greutăți în realizarea irepro
șabilă a investițiilor la această „ce
tate" a industriei chimice. Cu toate 
că, în tematica controlului figurau 
unele chestiuni legate de întocmirea 
și predarea documentației la terme
nele stabilite, fundamentarea indica
torilor tehnico-economici, verificarea 
măsurilor luate pentru reducerea 
costului de deviz al lucrărilor. Am pur
tat o discuție, în acest sens, cu tov. 
Nicolae Gerea, șeful echipei de con
trol, dar am răsfoit și materialul de 
sinteză. S-a desprins „că nu s-a făcut 
un control de fond", ci mai mult u- 
nul de sondaj, că echipa s-a axat mai 
puțin pe analiza problemelor esențiale, 
întrucît „ele sînt binecunoscute de 
organele superioare".

Dacă nu s-a respectat tematica con
trolului și s-a recurs la „sondaje", a- 
tunci de ce a mai fost nevoie de cele 
1288 zile-om pierdute, plus celelalte 
consecințe ? Tov. Tudor Jean, prim- 
secretar al Comitetului raional Turnu- 
Măgurele al P.C.R., ne-a precizat că 
multe din chestiunile scoase în evi
dență de „marele" control au mai fost 
sesizate și de cele anterioare, că nu 
concluziile lipsesc, ci măsurile pentru
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zentînd doar 1,4 la sută din consumul 
total al țării. Această rămînere în 
urmă apare mult mai pregnantă dacă 
vom compara situația de la noi cu cea 
din alte țări. Astfel, consumul nostru 
de energie electrică la un hectar te
ren agricol este de 11,6 ori mai mic 
decît în R. D. Germană, de 8,2 ori 
mai mic decît în R. S. Cehoslovacă, 
de 4,3 ori mai mic decît în R. P. Bul
garia și de 2,3 ori mai mic decît în 
R. P. Polonă. în actualul cincinal sînt 
prevăzute fonduri importante pentru 
intensificarea acțiunii de folosire a 
energiei electrice în producția agrico
lă. Ceea ce se cere este ca ele să fie 
utilizate cu discernămînt, pe baza ce
lor mai economice soluții tehnice, 
Totodată, se impune ca întreprinderi
le care execută asemenea lucrări să-și 
organizeze în așa fel activitatea în
cît să poată face față solicitărilor u- 
nităților agricole, nu ca pînă acum 
cînd, datorită posibilităților reduse do 
execuție, au tărăgănat desfășurarea 
în ritm susținut, la nivelul posibilită
ților materiale ale I.A.S. și C.A.P., a 
lucrărilor de electrificare în unitățile 
agricole.

Ponderea mare a populației ocupa
te în agricultură impune cu stringen
ță problema folosirii raționale a for
ței de muncă existente în această ra
mură. în ultimul deceniu și jumătate, 
deși populația noastră agricolă a scă
zut cu circa 1,5 milioane, ponderea 
ei în ansamblul țării a rămas totuși 
importantă, reprezentînd mai mult 
de jumătate din totalul populației o- 
cupate. Aceasta a influențat nivelul 
productivității muncii, al eficienței 
economice a producției agricole în 
general. Astfel, deși în perioada 1951 
—1966 productivitatea muncii agri
cole a crescut cu un ritm mediu a- 
nual de 6 la sută, superior ritmului 

rezolvarea lor. Era, deci, suficient să 
se fi luat legătură cu organele res
pective, care cunoșteau deficiențele. 
Bunăoară, după ce s-au cheltuit circa 
100 milioane lei cu organizarea de 
șantier, o parte din lucrări au fost... 
dărîmate, întrucît ele s-au amplasat 
pe locul unde s-au extins obiectivele 
industriale. Indiscutabil, controlul știa 
despre acest act grav de superficiali
tate, dar nu a intrat în analiza lui 
mai temeinică, invocîndu-se lipsa e- 
videnței lucrărilor demolate.

Intre altele, controlul a constatat 
o necorelare a graficelor de proiec
tare cu cele de execuție, greutăți în 
asigurarea amplasamentelor, necoor-

însemnări de pe 
șantierul tombi- 
natului de la 

Turnu-Măgurele

donarea activității antreprenorului 
general cu subantreprizele, întîrzieri 
în livrarea utilajelor etc. Ing. Anghel 
Enăceanu, directorul grupului de 
șantiere, comentînd astfel de „desco
periri" cunoscute de toată lumea, a 
precizat că s-a așteptat la un sprijin 
substanțial din partea controlului finan
ciar privind găsirea unor soluții mai 
economice de proiectare, de execuție 
și chiar de respectare a legalității fi
nanciare. Alte cadre de pe șantier au 
relatat că, în realitate, controlul s-a 
axat pe probleme minore, manifestînd 
tendința de a găsi nod în papură.

Evident, nu se poate spune că în
treaga activitate a echipei de control 
a fost inutilă. S-au formulat anumite 
soluții de rezolvare a unor probleme. 
Dar, totuși, acest „mare" control nu 
s-a ridicat la nivelul chestiunilor ce 
frămîntă pe constructori, ci s-a pier
dut în lucruri secundare, în concluzii 
de formă, nu de fond, care au dat 
Ipc la interpretări și discuții sterile. 
Intr-o notă explicativă de 12 pagini, 
a conducerii grupului de șantiere, se 
apreciază ca neîntemeiate majorita
tea problemelor sesizate de control. 
„Nu este just, se precizează în a- 
ceastă notă, că s-a ajuns la realizări 
de economii fără eforturi proprii pri
vind baterea pilonilor", explicîndu-se 
detaliat în ce constă contribuția șan
tierului. Controlul a mai susținut că 
terenul unde se amplasează obiecti
vele industriale nu este încadrat la 
categoria reală, ci la alta, care favo
rizează pe constructori (? 1) Or, spe- 
ciarițtii au infirmat concluzia aceasta 
și au lat cîștig de cauză construc
torului.

S-au mai semnalat, de către echipa 
de control o serie de pagube pentru 
mobilier folosit „ilegal" și abona
mente C.F.R., cît și din indemniza
ție de șantier, toate plătite de con
structor. Sumele, dar mai ales 
cauzele, au creat confuzii și ani
mozități între echipa de control și 
conducerea grupului de șantiere. 
Constructorul susține că a procedat 
bine cînd a aprobat plata abonamen
telor, fapt confirmat și de cei care 
beneficiază de ele, adică de munci
torii și tehnicienii șantierului. Nu ana
lizăm aici cine are dreptate. Fapt este 
că „marele" control nu a reușit să 
investigheze lacunele importante exis
tente pe șantier în gospodărirea acestor 
fonduri. In schimb, așa cum ni s-a spus 
la conducerea șantierului, cît și de că
tre organele de partid locale, echipa 
de control, pentru a-și justifica exis-
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înregistrat în țările cu agricultură a- 
vansată, nivelul ei este încă scăzut. 
Pentru a exemplifica acest lucru este 
suficient să arătăm că, în vreme ce în 
R. F. a Germaniei — după evaluări 
prudente — un agricultor, lucrînd cu 
randament deplin, asigură hrana a 20 
persoane, în Olanda a 23 persoane, în 
Danemarca a 17 persoane, iar în Italia 
a 7 persoane, în țara noastră, o 
persoană ocupată în agricultură, la 
nivelul actual de utilizare a timpului 
de muncă, asigură hrană doar pentru 
3 persoane din populația neagricolă. 
Această situație impune intensificarea 
în continuare a producției agricole, 
dezvoltarea ei multilaterală, construi
rea în mediul rural a unor întreprin
deri relativ mici pentru prelucrarea 
diferitelor produse și subproduse ale 
agriculturii etc. — măsuri verificate 
de viață, care prezintă multiple a- 
vantaje economice, înlesnesc crește
rea gradului de ocupare a populației 
de la sate. Rezolvarea acestor proble
me complexe necesită studii ample cu 
privire la zonarea în perspectivă a 
forței de muncă, in funcție de dez
voltarea de ansamblu a economiei 
naționale, zonarea producției agricole, 
care lipsește în prezent, sistematiza
rea localităților rurale.

în încheiere, as vrea să subliniez 
că ansamblul măsurilor luate de 
partid privind îmbunătățirea condu
cerii și planificării agriculturii, orga
nizarea științifică a producției, extin
derea irigațiilor și accentuarea meca
nizării și chimizării agriculturii, cre
ează premise favorabile pentru creș
terea simțitoare a producției în anii 
următori, pentru utilizarea mai rațio
nală a bazei tehnico-materiale și a 
forței de muncă din agricultură — în 
final pentru creșterea eficienței eco
nomice a producției agricole în ge
neral. 

tența, și-a asumat soluționarea unor 
probleme care erau... rezolvate. Esta 
vorba, de pildă, de introducerea sche
lelor metalice și aprovizionarea cu 
3 160 tone de ciment, cu 850 000 bu
căți cărămidă și diferite utilaje, care 
au fost aduse în perioada cît a stat 
echipa de control pe șantier, conform 
graficelor de aprovizionare.

De ce controlul nu și-a con
centrat „focul" analizei spre chestiu
nile stringente ale activității șantie
rului ? Planul de investiții anual s-a 
realizat, în nouă luni, doar în propor
ție de 56 la sută, iar la etapa a IV-a 
de 44 la sută. Era suficient să se 
plece de la aceste cifre, care spun 
mult, și să se caute canalele înfun
date unde s-au împotmolit construc
torii în realizarea sarcinilor de plan. 
Valoarea producției care trebuie să se 
obțină pe zi la lucrările din etapa a 
IV-a se ridică la circa 2,4 milioane lei. 
Intîrzierile amintite, în acest caz, costă 
aproape 72 milioane pe lună. Pînă 
acum, aceste rămîneri în urmă se ci
frează la cîteva luni. Or, tocmai a- 
ceste chestiuni stringente au fost ana
lizate superficial de „marele" control.

Cheltuielile necesitate de echipă 
pentru perioada controlului s-au ri
dicat la 206 000 lei, reprezentînd 
doar salariile și diurna, fără a mai 
calcula cheltuielile de transport pe ruta 
Turnu Măgurele—București (trans
port efectuat cu mașinile șantierului) 
și timpul cheltuit de inspectori și mai 
ales de cadrele tehnico-administrativ» 
ale șantierului. Și eficiența ? In 
ce constă eficiența controlului ? 
De la nimeni nu am aflat un răs
puns la această întrebare legitimă. 
Majoritatea măsurilor stabilite în 
materialul de sinteză au un caracter 
general, valabil pentru oricare șan
tier. Formalismul a luat, în 
unele situații, locul intervenției 
energice. Ceea ce este inadmisibil. 
Ar fi bine de știut dacă conducerea 
Ministerului Finanțelor cunoaște ceva 
în acest sens. în orice caz, un control 
temeinic, care să măsoare eficiența 
„marelui" control, nu mai poate fi 
evitat.

Nimeni nu poate pune la îndoială 
necesitatea și rolul extrem de impor
tant pe care îl are controlul financiar, 
bancar în activitatea economică a uni
tăților. In această direcție pot fi dat» 
numeroase exemple, dar după cum so 
vede există și teridințe de formalism 
în activitatea de control. Le-am 
semnalat însă pentru ca în vi
itor să fie prevenite asemenea mo
dalități de lucru, să fie înlăturata 
orice tendințe de formalism și su
perficialitate în activitatea de con
trol. După cum se precizează în 
proiectul de Directive, controlul per
manent, calificat și în mod diferen
țiat asupra situației economico-finan- 
ciare în toate sectoarele are meni
rea să sesizeze operativ apariția fe
nomenelor negative, să contribuie la 
stabilirea căilor de lichidare a lipsu
rilor, să combată cu fermitate nea
junsurile în gospodărirea banului pu
blic și să determine la timp măsuri 
pentru închiderea tuturor canalelor 
de scurgere neeconomicoasă a fon
durilor. Iată ce trebuie să caracteri
zeze, în toate cazurile, activitatea da 
control economico-financiar pentru 
a avea o eficiență maximă.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)

modificarea regimului de rege
nerare a catalizatorului de la 
instalația de dehidrogenare a 
butenilor si prin schimbarea 
umpluturii la coloana 32 de la 
instalația de separare si con
centrare a butadienei. producția 
zilnică a crescut cu 4,7 tone. Cu 
cele 432 tone de butadienă rea
lizate în plus în trimestrul III, 
combinatul a economisit aproa
pe 700 000 lei valută. Totodată, 
s-au realizat progrese mari în 
îmbunătățirea calității cauciucu
lui. Mai mult de 98 la sută din 
cantitatea de cauciuc fabricată 
în prezent este de calitatea I-a, 
față de numai 90 la sută cît se 
obținea în primul trimestru.

Numeroase alte faze de lucru 
au fost automatizate si în secția 
fenol, acetonă, izopropilbenzen 
etc. Prin aceasta, s-au creat 
condiții pentru creșterea pro
ductivității muncii, pentru folo
sirea tot mai judicioasă a for
ței de muncă.

Directorul general al combi
natului ne-a precizat că, prin a- 
plicarea întregului ansamblu de 
măsuri stabilit, producția glo
bală va creste în acest an, 
fată de prevederile planului 
cincinal, cu 1,4 la sută, iar în 
1970 cu 11,17 la sută. Producti
vitatea muncii va spori în fie
care an cu circa 2 la sută. în 
comparație cu cea planificată. 
In același timp, cheltuielile la 
1 000 lei productie-marfă vor 
scădea cu 22 lei în acest an și 
cu 31.7 lei în 1970.

Așadar, marea unitate indus
trială unde se fabrică „Ca- 
rom“-ul — cauciucul românesc 
— se află în plină ascen
siune economică. Preocuparea 
susținută a colectivului combi
natului pentru ridicarea calita
tivă a întregii activități econo
mice constituie garanția obți
nerii în viitor a unor rezultate 
ți mai însemnate.
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tv

14.0» — Fotbal : Romania — R. F. a Germaniei. Transmi
siune de la stadionul „23 August".

13,0» — Telecronlca economică. In dezbaterea opiniei pu
blice : Cheltuielile sociale de producție șl stabi
lirea prețurilor.

18.30 — Pentru copil : Ala bala: „Un, doi, faceți gim
nastică cu noi".

10.00 — Copil mari — emisiune magazin pentru tineret.
10.30 — Telejurnalul de seară.
19.43 — Agenda dumneavoastră.
10,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
30,00 — Interpretul preferat. Soprana Magda Ianculescu.
30,15 — Tranafocator.
31,00 — Avanpremieră.
31,13 — Tele-clnemateca : „Acuzata" cu Loretta Young 

șl Robert Cummings.
32.43 — Telejurnalul de noapte.

Tn cadrul Institutului de 
fizica atomicâ a fost rea
lizat prototipul unui laser 
cu gaz. Instalafia porta 
bilă, de numai 15 kg, ser
vește la mdsurdtori de 
mare precizie în construc
ția de mașini, telecomu
nicații etc. In clișeu: se 
reglează fascicolul de lu- 

minâ al laserului

BBBBBBBBBUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Reflecții despre 
arta amatorilor

Obișnui|i să aplaudăm, din stal, fiecare nouă 
piesă de teatru originală cu sentimentul că a- 
sistăm la venirea pe lume — pe lumea aceasta 
tainică și fascinantă de dincolo de cortină — 
a unui nou născut, am participat tn decursul ani
lor la ivirea a zeci și zeci, a unor sute de noi 
„copii ai scenei*. Aplauzele triste ale unor săli 
de spectacol — da, există și aplauze triste, a- 
cele aplauze de circumstanță care însoțesc pe-

puncte de vedere
Mișcarea artiștilor ama

tori, vastă și deplină demon
strație de vigoar» și prospe
țime, atestă mai mult decît 
înzestrarea individualităților, 
talentul și bucuria unui po
por. Privită din acest punct 
de vedere, orice apropiere 
între arta amatorilor și cea 
profesionistă apare ca ne
fondată. Nu, artistul amator 
nu este un profesionist ratat 
și nici unul în devenire — 
excepțiile întăresc regula 
— ci o personalitate cultu
rală complexă, care adaugă 
preocupărilor sale profesio
nale dimensiunea preocupări
lor artistice.

Un sistem de concursuri 
eomplicaf și birocratic reu
șește însă, din păcate, să 
micșoreze amatorului bucu
ria scenei. Ritmul cu fotul ar
tificios al confruntărilor — un 
concurs bienal al formațiilor 
muzicale și coregrafice, un 
concurs bienal de teatru, re
citatori și teatru de păpuși, 
nenumărate initiative regio
nale și raionale, emisiunile- 
concurs ale Televiziunii — 
duce la crearea unui soi de 
întrecere continuă, care an
gajează formații da tradifie 
împreună cu formații hibride, 
inventate de dragul respecti
vului concurs ; fotul devine 
un fel de goană după rezul
tate maxime, după criteriul 
ob|inerii cît mai multor dis
tincții. Toate acestea, bineîn
țeles, în dauna consolidării 
unor cîștiguri realizate tn 
creșterea nivelului valoric al 
artei amatorilor.

De aceea, cînd la căminul 
cultural se primește sarcina 
înscrierii la concurs a tuturor 
genurilor de formații, alături 
de echipe bune, necesare, 
care s-au impus prin calită
țile lor, se vor înjgheba în 
grabă altele noi. Cine vor fi 
interprefii ? Aceiași artiști a- 
matori falentafi care activea
ză în cadrul formațiilor de 
bază. Rezultatul î „profesio
nalizarea” amatorului, apariția 
unor echipe artistice neco- 
respunzăfoare ca nivel inter
pretativ, aspectul formal al 
fazelor de masă. Experiența 
concursurilor arată limpede 
că la nivelul fazelor interco- 
munale, adică al acelor ma
nifestări care asigură contac
tul nemijlocit cu masa spec
tatorilor, criteriul dominant 
este cel al cantității ; astfel 
Incit concursurile rămîn, în 
cele din urmă, Inoperante 
sub aspectul consemnării unor 
fapte de artă.

Acest caracter de improvi
zație, dublat de lipsa unor 
criterii științifice în periodi
zarea concursurilor, alegerea 
reperforiilor și organizarea 
activităfii artistice a amato
rilor, a dus în ultimii ani la 
dispariția unor manifestări 
populare tradiționale sau, în 
cal mai bun caz, la îngusta
rea ariei lor de cuprindere. 
In regiunea Bacău, de pildă, 
formații de mare pondere 
cum ar fi corul sătesc sau șe
zătoarea nu se mai bucură de

continuitate. Ansambluri a- 
matoare redutabile cum ar fi 
corul din Grozăvești-Tg. Oc
na, înființat în 1903, corul din 
Dărmănești-Moinești, care în 
anul 1934 a obfinut premiul 
I la concursul național orga
nizat la Craiova, prezintă as
tăzi programe mediocre. O 
cauză principală cred că o 
constituie importanța exage
rată ce se acordă brigăzilor 
artistice sătești — gen realizat 
hibrid, fără posibilitatea afir
mării unor zone de artă au
tentică — In detrimentul unor 
manifestări de mare tradiție 
și noblețe folclorică. Dacă ne 
gîndim că pentru buna pregă
tire a unui număr de șase pie
se corale este necesară o pe
rioadă de cîteva luni, în timp 
ce acest interval oferă brigă
zii artistice sătești timp pentru 
4—5 programe, înțelegem 
rațiunile directorului de că
min și aie instructorului artis
tic. Care este în fond niveiul 
acestor brigăzi ? Este mai 
mult ca sigur că textieri care 
să scrie într-un mod accepta
bil nu se găsesc pe toate 
drumurile, și atunci se ape
lează fie la texte „originale” 
sub orice critică, fie se pun 
cap la cap diverse strofe, cu
plete și „materiale de reper
toriu” din publicațiile Consi
liului Așezămintelor Cultura
le sau ale Caselor de creație, 
fără ca aceste „programe” să 
corespundă unor situații con
crete precise.

într-o discuție cu tov. Ernst 
Gavriiovici, directorul Casei 
regionale a creației populare 
din Bacău, am aflat că ju
riul concursului al Vlll-lea 
nu a selecționat pentru faza 
regională nici o formație de 
dansuri. Se prezintă la con
curs, și numai de dragul con
cursului, echipe de dansuri 
de cîte 2—3 perechi, sau 
unul și același instructor pre
gătește 8 formații diferite, 
cum este cazul la Piatra 
Neamț. De ce să ne mirăm 
atunci dacă toate formațiile 
de pe raza unui oraș sea
mănă între ele ca repertoriu, 
pas și desen ? La Tg. Ocna, 
un instructor care a urmat 
cursurile școlii populare de 
artă a adus pe scena con
cursului dansuri ardelenești, 
ignorînd specificul local, nu
mai pentru că asta a învățat 
la școală. Este firesc ca în a- 
semenea condiții să asistăm 
la spectacole în care dansea
ză echipe întregi, formate 
numai din tineri. Cei maturi 
nu vor să participe pentru 
că nu le plac aceste dansuri 
pe care nu le cunosc. -

Am amintit doar cîteva 
dintre împrejurările care im
pun abordarea activităfii ar
tistice a amatorilor după cri
terii științifice ferme. Se 
simte nevoia unor anchete 
sociale periodice, care să 
sondeze gustul public, spre 
a putea oferi spectatorilor 
manifestări care realmente 
să-i intereseze. Este timpul 
să se facă eforturi mai mari 
pentru a se oferi artistului

amator ocazii multiple de 
a-și exprima și afirma proprii
le sale pasiuni.

în această direcție, iniția
tiva Casei regionale a crea
ției populare din Bacău de a 
organiza un festival al teatru
lui folcloric cred că poate fi 
considerată ca un prim pas. 
Entuziasmul general care a 
înconjurat această manifes
tare, spiritul științific care a 
prezidat festivalul, precum și 
manifestările ulterioare, neor
ganizate, ale artiștilor ama
tori (cu prilejul Anului nou), 
curate din punct de vedere

artistic, pledează pentru ge
neralizarea experimentării u- 
nor asemenea inițiative.

Pledînd pentru promova
rea manifestărilor înnoitoare, 
am avut în vedere arta ama
torilor nu ca un act formal 
pentru completarea unor ra
poarte periodice ale comite
telor de cultură, nu ca o sim
plă prezență a unor formații 
In concurs, ci ca o trăsătură 
dominantă a talentului multi
lateral al poporului nostru, ca 
un reflex al dragostei sale de 
viață.

Mihail SABIN

teatre

• Opera română : Trubadurul — 19,30.
• Teatrul de «tat de operetă : Singe vlenez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Marta Stuart — 19,30.
• Teatrul de comedie : Rinorerll — 20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale — 
20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Privește Înapoi 
cu mînle — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Studio) : Jaguarul roșu 
— 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ca-n filme — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Tlgrișorul Petre — 17.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Scandal la Boema — 19.30. (sala Victoria) : Colibri 
Music-Hall — 19.30.
• Circul de stat : Atracțiile manejului — 19.30.

• Un taxi pentru Tebruk t Patria — 9,30 ; 11 45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• O fată fericită : Luceafărul (completare Stîrcul, 
pasăre reptilă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
Feroviar — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20, Excelsior
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.45 ; 21 (la ambele 
completarea Armonie), Modern (completare Labo
ratorul vieții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45.
• Loana : Sala Palatului (seria de bilete 2164 — 
ora 17,30 și seria 2165 — ora 20,30), Republica 
(completare Micii înotători) — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 
14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, București (completare Stîrcul, 
pasăre reptilă) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16.15 ; 18.45 : 21. 
O Profesorul distrat : Capitol 
(completare Aventurile lui 
Bobo-Clty) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, Gloria (com
pletare Ziua recoltei 1967) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Melodia (completare Orizont 
științific nr. 9/1967) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Ocolul : Central (completare 
Efemere) -r 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Un minut de adevăr : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
• Zece negri mititel î Festival (completare Micii 
înotători) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Grivița 
(completare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, Tomis (completare Tămăduire) — 
8—15,30 in continuare ; 18 ; 20,30, Flamura (comple
tare Aventurile lui Bobo-City) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : Victoria (completare Orizont 
științific nr. 9/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, Bucegi (completare Micii tnotători) — 9—13 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Dulcea pasăre a tinereții — cinemascop : Lu
mina — 9,15—16,15 în continuare.
• Salvele Aurorei t Lumina (completare Efemere)
- 18,30 ; 20,30.
• Program pentru copii : Doina — 9 ; 10.
e Să-ml faceți una ca asta ! : Doina (completare 
Mărășeștl... 50 de ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Singur pe lume : Union (completare Băiețelul 
care făcea totul pe Jumătate) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Galapagos — Retrospectivă Jubiliară : Timpuri 
noi — 9—21 în continuare.

nibil premierele ratate — ne stăruie adînc In 
memorie chiar dacă piesele respective, pe care 
parcă le-am văzut cîndva (ieri, sau cu zece ani 
în urmă), ale căror titluri le-am uitat de mult, 
sînt la rîndul lor de mult și de toți uitate, păs
trate fiind doar în arhiva scriptelor. Ne-au în
tristat și existențele dureros de scurte, chinuite, 
ale unor texte dramatice în care viața era doar 
o pîipîire, bătaia de inimă doar o iluzie, răsu
flarea doar o adiere, și pe care zadarnic au în
cercat să le susțină în lume, prin metode arti
ficiale, teatrele, unii regizori, unii actori, sau 
noi, criticii... ,.

Sentimentul tonic pe care îl degajă, firesc, 
fiecare lucrare originală cu adinei rezonanțe în 
gîndul și inima spectatorului contemporan a 
fost — și va fi — totdeauna umbrit de gustul 
amar al balastului. Este drept : dacă vom de
rula, cu încetinitorul, filmul creației dramatice 
românești a ultimilor ani ne va fi ușor să con
statăm că fiecare stagiune a prilejuit cel puțin 
un succes durabil, cel puțin o lucrare de rezis
tență, și uneori mai multe. Pe aceste reale 
„momente de vîrf”, creații reprezentative pen-

cinema

• Operațiunea Crossbow : Gluleștl (completare 
Legenda) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Aurora (completare 
Orașul) — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Agonie și extaz : Dacia — 7,30—20,45 în conti
nuare, Drumul sării (completare Permanențe) —
14.30 ; 17,15 ; 20.
» Climate : Buzești — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Femeia necunoscută : Crîngași (completare
Gustav pacifistul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări : Unirea (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Oameni în rulotă : Flacăra (completare Orizont 
științific nr. 9/1967) — 14,30—20,30 în continuare.

• Procesul de la Verona : VI- 
tan — 14,30—20,30 în continuare.
• Un Idiot la Paris : Miorița
(completare Despre fumat) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Volga (completare Pilule II) 
— 9,30—16,15 în continuare ;
18,30 ; 20,45.
• Spartacus (ambele serii) i 
Popular r~ 15,30 : 19,30.

Prostănacul : Arta (completare Baronul) _
9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Marele restaurant ; Munca (completare Băiatul 
șl cărbunele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Subteranul : Moșilor (completare Pilule II) — 
15 ; 17 ; 19 ; 21, Cotroceni (completare Favoritul) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan : Cosmos (completare 
Foarfecă șl băiețelul) — 14,30—20,30 în continuare.
• Fantomas contra Scotland Yard : Viitorul (com
pletare Băiatul șl cărbunele) — 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Cum să furi un milion : Colentlna (completare 
Gustav nu-și cumpără mașină) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Veselie la Acapulco : Floreasca (completare Ba
ronul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sfidarea : Rahova (completare Micii înotători) — 
15,30 ; 19 ; 20,30.
• Amprenta : Progresul (completare Băiatul șl căr
bunele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Pasărea Phonix : Lira — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Sus mîinile, domnilor polițiști ! : Ferentari (com
pletare Orașul fără străzi) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fanfan la tullpe : Pacea (completare Aventurile 
lui Bobo-City) — 15.45 : 18 ; 20,15.

Invitație pentru 
colaborare cu 
Radioteleviziunea 
Română
Posesorii de discuri și benzi cu- 

prinzînd înregistrări de muzică 
ușoară și de dans din producția a- 
nului 1967 sînt rugați a se adresa 
Radioteleviziunii Române, redacția 
de muzică ușoară, în vederea stabi
lirii unor colaborări.

Informații suplimentare se pot 
cere la telefon 16 20 80 interior 175.

„Cine va deschide ușa?* 
— o producție a studioului 
cinematografic „București” — 
care a fost distinsă anul a- 
cesta la Festivalul 
fio nai al 
copii de 
„Mențiunea 
riului”, va rula în curînd în 
premieră. Regia lui Gheor- 
ghe Naghi, după un scena
riu aparținînd lui Alexandru 
Andrițoiu și Nicolae Ștefă- 
nescu.

In distribuție : Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila, Corina Con- 
stantinescu, Draga Olteanu, 
Vasilica — 
Cioranu, 
Gheorghe 
Armand
Teodorescu și Cristina Teo- 
dorescu.

lnterna- 
filmului pentru 

la Teheran cu 
specială a ju-

Tastaman, Aurel 
Aura Andrițoiu, 
Naghi și copiii 

Oprescu, Monica

Iru epoca pe care o trăim, se sprijină traiecto
ria ascendentă (și ea reală) a teafrului românesc. 
Intreprinzînd, însă, operația aceasta de decan
tare valorică (pe care, chiar dacă am renunța 
s-o întreprindem, o face permanent publicul, 
a cărui exigență crescîndă respinge tot mai in
sistent non-valorile, și o face timpul, filtru sen
sibil al metalului prețios) vom constata cît ba
last rămîne în urmă. Este firesc, ni se poate re
plica, marile opere nu răsar la tot pasul, ca 
ciupercile după ploaie, și gramul de aur este 
ascuns uneori tn tone de minereu. Nu, nu este 
chiar atît de firesc.

Nu este deloc firesc ca la un moment dat o 
bună parte a dramaturgiei originale să se mențină 
la surse de inspirație periferice, de mîna a 
doua sau a noua, ale realității noastre coti
diene. Da. Trebuie uneori tone de minereu pen
tru a descoperi prețiosul gram de aur. Dar poți 
să strîngi mii și mii de tone de minereu fără 
a afla un fulg măcar de aur, dacă nu știi unde 
să-l cauți, dacă scotocești zidarnic zone în care 
n-a fost, și n-o să fie, niciodată. In primă și ul
timă instanță, înseși ambițiile artistice ale multor 
dramaturgi sînt mult prea neînsemnate în raport 
cu sensul major al transformărilor umane înve
derate de etapa ac<"ală a construcției socialiste. 
Cu conflicte mărunte, de duzină sau neesen
țiale, nu se putea face n.ciodafă creație majoră.

Abandonarea criteriilor exigenței — de către 
unii dramaturgi, de către unele teatre —, cobo- 
rirea ștachetei pînă la dimensiunea unor texte 
mult prea mărunțele, în locul ridicării ei la ni
velul obligațiilor majore ale unor scene respon
sabile, este — firesc — de prost augur pentru 
dezvoltarea temeinică și substanțială a drama
turgiei originale. Se manifestă încă adesea o 
mentalitate profund eronată, conform căreia în
datoririle teatrelor tn ceea ce privește promo
varea și sprijinirea creației originale se reduc 
la obligații formale. Numai astfel ne putem ex
plica acceptarea repetată a unor texte „fără 
probleme", de un haz mai mult sau mai puțin 
îndoielnic, cu o infimă rază de acțiune dar — 
tocmai de aceea — cu un mare coeficient de 
perisabilitate. Sînt des, poate prea des, citate 
în acest sens diferite teatre din țară, cu diverse 
texte ; „Ca-n codrul Vlăsiei” de M. Drumeș, 
„Omul din cîrcă" de G. Tenfulescu, „Omul de 
la miezul nopții” de V. Nistor și altele. Citind 
aceste piese — sau vizionîndu-le — va fi ușor 
de constatat, pentru oricine, că ambițiile lor ar
tistice sînt departe de a răspunde interesului 
public, chiar dacă sînt mai mult sau mai puțin 
abil scrise, într-o cursivitate înșelătoare. Sînt, în 
fond, piese care nu spun nimic, sau, dacă afir
mația poate părea unora abuzivă, — în orice 
caz — piese care nu spun nimic nou. După 
cum spunea poetul : „E ușor a scrie versuri 
cînd nimic nu ai a spune"...

Sau să îuăm un alt exemplu, cu atît mai în
grijorător cu cît, în cazul respectiv, lipsa de 
exigență s-a dovedit, rapid, contaminantă. Ce 
a intenționat Petre Luscalov în „Jaguarul roșu”, 
reprezentat pe un număr atît de mare de sce
ne ? O înțepătură la adresa „mașino-maniei” 
(temă de relativă actualitate, e drept) și cam 
atît. Nu e prea puțin ? N-am vrea să fim greșit 
înțeleși. Cum spuneam și cu un alt prilej, ar fi 
un nonsens să dramatizăm lucrurile, să ne căinăm 
îndelung, să deplîngem amarnic apariția aces
tui text — sau a unor texte similare — în pei
sajul dramaturgiei originale. Personal nu cred 
că reprezentarea acestei piese cam subțirele 
constituie — în sine — o eroare. Intr-un reper
toriu complex, poate că își află undeva locul și 
o lucrare ca „Jaguarul roșu*. Regretele noastre 
încep din clipa în care „pana de exigență’ s-a 
generalizat, teatrele întreeîndu-se, parcă, în a 
monta acest text cu destule cusururi, principalul 
fiind constituit tocmai din ambițiile artistice scă
zute ale autorului. înlocuirea îndatoririlor majore 
ale teatrelor cu montări facile, în speranța — 
deșartă și morganatică — a succesului comer
cial este de-a dreptul inadmisibilă. Mai ales 
atunci și în cazul teatrelor care nu reușesc să 
echilibreze repertoriul cu lucrări originale repre
zentative, lăsînd ca „axul de greutate* al pro
gramului unei stagiuni să fie constituit de lucrări 
puțin semnificative.

Sînt părăsite mult prea repede, și revin doar 
accidental în repertoriile teatrelor noastre, scrieri 
valotoase, verificate ca atare, create cu cîțiva 
ani In urmă, deși împrospătarea lor periodică 
în memoria publicului este o condiție indispen
sabilă pentru prosperafea dramaturgiei origi
nale. Pe cîte scene din țară se reprezintă în 
momentul de față „Ștafeta nevăzută", ca să luăm 
un singur exempiu din creația lui Paul Everac 1 
Sau „De n-ar fi iubirile", de pildă, ca să luăm 
— tot așa — un singur exemplu din creația lui 
Dorel Dorian ? In stagiunea trecută s-a renun
țat, într-un teatru anume, la montarea dramei lui 
Horia Lovinescu „Moartea unui artist”, în favoa
rea „Jaguarului roșu". Exemplele ar putea con
tinua.

Pentru a păstra măsura exactă a lucrurilor, 
este necesar să subliniem faptul că în ultima 
vreme teatrele noastre au oferit publicului și 
creații dramatice realmente valoroase. Dar toc
mai astfel de piese impun etaloane valorice care 
nu mai admit încercări minore, ilustrative, ela
borate în pripă și promovate în și mai mar» 
pripă Așa-zisa teorie a așa-ziselor pre
ferințe exclusiviste ale publicului pentru co
media ușoară trebuie revizuită din temelii. Ce
dările în fața comodității, acceptarea îngădui
toare a drumurilor bătătorite, prin introducerea 
în repertorii a unor piesuțe care bat la uși de 
mult deschise sau care — pur și simplu — nu 
bat la nici o ușă, sînt metehne de care teatrele 
trebuie să se desprindă cu hotărîre. Nu există, 
nu poate exista, „rău necesar".

Dreptul și obligația de a fi un ferment al con
științei oamenilor, această atît de frumoasă li
bertate și îndatorire a teatrului, care constitui» 
totodată și esența funcției sale sociale, este 
prea des, și inoportun, escamotată prin scrierea 
și apelarea la texte prea puțin specifice modului 
de gîndire al contemporanilor noștri. Investi
gația dramaturgilor se cere concentrată spre 
esențe. Exemplul bun nu e aiurea, teatrul nos
tru îl conține inlăuntrul său. Dar se uită prea des 
faptul că numai atunci își poate atinge finali
tățile un adevărat teatru al prezentului, cînd iz
butește să-ți ofere, ție, constructor și spectator, 
dramaturgia epocii tale.

Calin CALIMAN
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Autor (deocamdată) a nu
mai trei plachete (fiecare 
de îndreptățit răsunet), de
parte însă de a-și fi 
epuizat disponibilitățile și 
capacitatea de reînnoire, 
Marin Sorescu s-a im
pus ca o personalitate 
poetică dintre cele mai 
captivante, posesor al unul 
stil foarte personal, expre
sie a unei inteligențe cu 
totul remarcabile, prin mo
bilitatea și acuitatea el, și a 
unei fantezii disociative în
temeiată pe o mecanică 
proprie. încadrabilă în- 
tr-o tradiție ce nu ig
noră experiența suprarea
listă. însușirile acestea, e- 
vidente (e 
pentru toată 

volumul

nudrept, 
lumea) în

de de-că în 
but (Singur printre poeți), 
sînt valorificate repetat în 
Poeme șl în Moartea ceasu
lui, unde rezultatele esteti
ce ating nu o dată un înalt 
nivel. Ceea ce putea părea 
la început simplu joc inte
lectual, simple exerciții 
meșteșugărești sau demon
strații de virtuozitate, vă
dind facultatea lui Marin 
Sorescu de a „Imita”, paro
diind, de a interpreta roluri 
dintre cele mai dificile, îm- 
brăcînd dezinvolt hainei» 
altora, de a „șarja*, demon- 
tînd (uneori pînă la cari
catură) mecanismul gîndirii 
artistice a cutărui scriitor 
de circulație, cum făcuse 
anterior Topîrceanu, nu 
era, de fapt, altceva, în 
evoluția tînărului poet, de
cît un disimulat punct d» 
plecare, o tentativă acope
rită de a propune demitiza-

bogățltă ori simplificată, 
din nou în mit. Ambiția lor 
e de a crea, la rîndu-le, o 
mitologie, așa cum au creat 
marii înaintași, începînd cu 
anonimii făuritori ai folclo
rului. într-o asemenea con
junctură, eticul și filozofi
cul se dizolvă în mit sau 
se sprijină pe mit, ca în 
cele 11 elegii ale lui 
Nichita Stănescu, în Răs- 
frtnoerile lui Cezar Bal
tag sau în Zoosophia lui 
Ion Gheorghe.

Nici Marin Sorescu nu 
nesocotește virtuțile for
mulei. Exploatînd-o. prefe
ră însă alte căi, căutînd șl 
găsind (remarca aparține 
tot lui Călinescu) un punct 
de vedere care n-a mai tre
cut nimănui prin minte. Un 
poem (dintre cele mai ca
racteristice) cum e cel în
chinat lui Eminescu (Tre
buiau sd poarte un nume) 
debutează printr-o violentă 
și deconcertantă negație, 
pentru a sfîrși prin proiec
tarea poetului în mit, ca 
simbol firesc șl necesar al 
însăși ideii de patrie : 
„Eminescu n-a existat. // 
A existat numai o tară fru
moasă / La margine de 
mare / Unde valurile fac 
noduri albe / Ca o barbă 
nepieptănată de crai / Și 
niște ape ca niște copaci 
curgători / în care luna 
își avea cuibar rotit. // Și, 
mai ales, au existat niște 
oameni simpli / Pe care-1 
chema : Mircea cel Bătrîn, 
Ștefan cel Mare / Sau mai 
simplu : ciobani și plugari / 
cărora le plăcea să spună / 
Seara în jurul focului poezii

PORTRET

Marin
Sorescu

rea tn numele unei fi
lozofii care preferă adora
ției depersonalizante spi
ritul critic. Totul întreprins 
sub egida unei lucidități 
și a unei ironii subtile, de 
incontestabilă noutate în 
cîmpul liricii noastre 
postbelice. Așa stînd lucru
rile, Marin Sorescu depă
șea, de fapt, încă în Singur 
printre poeți, atît formula 
mai veche a fanteziștilor 
seduși de dansul grațios al 
Invențiilor verbale, al aso
ciațiilor rafinate desfășu
rate în lanț, cu voluptăți 
estetizante, cît și pe a 
umoriștilor (sentimentali ori 
nu) pentru care gluma, 
zîmbetul, verva aveau func
ții de tonifiant și suport 
moral. Poezia lui e, de pe 
acum în chip funciar, de 
atitudine și de semnificație.

Aplicată în cartea de de
but unui material prin defi
niție livresc, luciditatea își 
lărgește sensibil în Poeme 
și în Moartea ceasului (vo
lume complementare) ori
zonturile de cuprindere, 
mutînd monologul liric pe 
alte coordonate, mai apte 
a scoate la lumină structu
ra cu totul originală a gîn- 
dirii și expresiei poetului, 
unghiul particular de inter
pretare. Polemica subtex- 
tuală din Singur printre 
poeți, vizînd țeluri mai a- 
les estetice, îmbrățișează 
de astădată zonele existen
tei umane în variatele ei 
ipostaze și dimensiuni; de- 
mitizarea (mai exact spus 
demistificarea) se produce 
la scara cunoașterii, desum- 
flînd dogme și superstiții ; 
adevărurile vitale, de atîtea 
ori sofisticate, sînt despuia
te de învelișurile lor deru
tante și comunicate ca a- 
tare ; perspectiva inedită, 
aparent paradoxală, devine 
— observa G. Călinescu — 
regimul normal al poeziei 
lui Marin Sorescu. Viața, 
moartea, sensul lor, rapor
tul dintre om și natură, 
dintre om și univers, pro
blema timpului și a spațiu
lui, a destinului, a fericirii, 
a nemuririi, a cunoașterii, 
a continuității prin filoge- 
neză și ontogeneză, a lini
știi spirituale, a dragostei, 
a vîrstelor, a esenței umane, 
scoase 
le 
de ____ ,
rării și al angoasei. __
iectate pe ecranul istoriei 
și nu o dată la nivelul de 
manifestare a speciei, se 
configurează în Poeme și în 
Moartea ceasului, ca obse
sii tematice, subliniind in
teresul susținut al lui Ma
rin Sorescu pentru tipul de 
lirică reflexivă, care acor
dă ideii de viziune filozo
fică și de dezbatere etică 
o însemnătate precumpăni
toare. “■ 
zintă. ____ _______
forte de atracție si pentru 
alti poeți din generațiile 
mai noi. Ceea ce îl deose
bește însă pe Marin Sores
cu de. să zicem. Nichita 
Stănescu, Cezar Baltag ori 
Ion 
său 
de 
urmărite, 
comunicare 
patru 
ziune, 
recompunerii, 
personali, a ___ ___
prin excelentă dinamice, a- 
ceeași și mereu alta, gu
vernate de legi știute și 
neștiute. învăluite în taine 
reale sau atribuite, supuse 
unor principii obscure sau 
limpezi. Cei mal multi o 
desprind, prin tradiție, din 
mit. pentru ■ o plasa. îm-

toate din cadre- 
individualismului sau 
sub semnul dispe- 

nro-

Firește, ele repre- 
obiectiv vorbind.

Gheorghe e punctul 
de vedere, 
referințe, 

mijloacele 
lirică.

sînt poeți 
captivați 

în 
unei

sistemul 
scopurile 

de 
Toți 
oi-de

de Ideea 
termeni 

lumi

— / «Miorița» și «Lucea
fărul» și «Scrisoarea a 
HI-a»*. Șl „Au mai existat 
niște codri adînci / Și un 
tînăr care vorbea cu el / 
Intrebîndu-i ce se tot lea
gănă fără vînt ?“, și „niște 
tei", și „doi îndrăgostiți”, 
și „niște păsări ori niște 
nouri”. Universul patriei și 
universul liricii eminescie
ne se confundă astfel pînă 
la identificare.
(ca de atîtea ori în lirica 
lui
poate de naturală : „Și pen
tru că toate acestea / Tre
buiau să poarte un nume / 
Un singur nume / Li s-a 
spus / Eminescu". O idee 
nu mai puțin insolită stă 
și la baza poemului — 
portret consacrat divinului 
brit. De data aceasta, nou
tatea decurge din fructifi
carea ambivalenței seman
tice a unui cuvînt cum e 
„creator" și din transfera
rea mitului biblic pri
mordial în domeniul acti
vităților omenești : „Sha
kespeare a creat lumea în 
șapte zile. // In prima zi 
a făcut cerul, munții și pră
păstiile sufletești. / In ziua 
a doua a făcut rîurile, mă
rile, oceanele / Și celelalte 
sentimente — / Și le-a dat 
lui Hamlet, lui Iulius Cae
sar, lui Antoniu, Cleopa- 
triei și Ofeliei / Lui Othelo 
și altora / Să Ie stăpînească, 
ei și urmașii lor / In vecii 
vecilor. / In ziua a treia a 
strîns toți oamenii / Și i-a 
învățat gusturile : / Gustul 
fericirii, al iubirii, al dez- 
nădejdei / Gustul geloziei, 
al gloriei șl așa mal departe 
// Pînă s-au terminat toate 
gusturile" etc. Tehnica 
poemului e aici (si nu 
numai aici!) urmuzia- 
nă. cu înlănțuiri logi
ce șocante, țintind conco
mitent și ambiguu — pro
cedeul e aproape universal 
la Marin Sorescu — atît im
punerea mitului, cît și sub
minarea lui. Utilizată re
petat. tehnica aceasta. 01 i- 
cîte variante 
corespunzător 
tematic 
minteri 
conferă 
anume 
surprinzătoare la o 
gentă artistică ________
declarată a rutinei. Sores
cu. descoperitorul mui me
canism insolit de percepție 
si valorificare estetică, ris
că să devină, prin manie
ră. victima propriei 
coperirl.

Starea 
derivată 
tecarea ___ , ?_
cel fantastic și a univer
sului spiritual cu cel ob
iectual. din modificarea 
cursului tradițional al flu
xului liric, din răsturnarea 
datelor fundamentale con
crete ale problemelor abor
date, din caracterul difuz, 
al haloului sentimental
realizat, dă în nume
roase cazuri o notă inedită 
viziunii poetului despre lu
me. Scoase de sub zodia 
misterului, sau, din contră, 
propulsate în goluri cos
mice si in timpuri absolute, 
primind, de la caz la caz, 
proporții hipertrofiate sau 
diminuante (prin reducerea 
la bagatelă), ele lasă mereu 
senzația unui răscolitor fior 
umanist, născut nu atît din 
calitatea răspunsurilor fi
nale, cît din întrebările 
vitale încorporate în vers. 
Căci Marin Sorescu, poet 
de viziune, de atitudine si 
de semnificație. reunește 
în sine, și sufletul lui 
Hamlet si pe a! lui Don 
Quijote.

Aurel MARTIN

Concluzia

Sorescu) este cît se

ar cunoaște, 
registrului 

Si sentimental, ait- 
foarte nuantat. 

însă poeziei sale o 
monotonie formală, 

inteli- 
adversară

des-
Ca si Bacovia.

de ambiguitate, 
adesea din ames- 
planului real cu
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0 delegație a 
a plecat

Marți dimineața a plecat spre 
Santiago de Chile o delegație a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, formată din tova
rășii Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C, 
al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R„ care, la invitația Partidului 
Socialist din Chile, va participa la

Cronica

zilei
SOSIREA ÎN CAPITALA A LUI 
ANDERS THUMBORG, SECRETAR 

AL COMITETULUI EXECUTIV 
AL P.S.D. DIN SUEDIA

Marți a sosit in Capitală Anders 
Thumborg, secretar al Comitetului 
Executiv al Partidului Social De
mocrat din Suedia, care, la invi
tația Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, va 
face o vizită în țara noastră.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
tlmpinat de Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., și alți 
membri ai conducerii institutului.

SPECTACOL DE GALÂ 
CU PRILEJUL 

„ZILELOR CULTURII 
BELGIENE**

Cu prilejul „Zilelor culturii bel
giene", Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a organizat marți 
seara, la cinematograful „Republi
ca" din Capitală, un spectacol de 
gală cu filmul belgian „Omul ras 

In cap" înaintea spectacolului a luat 
cuvîntul prof. univ. dr. docent 
Alex. Bălăci, vicepreședinte al 
C.S.C.A.

La spectacol au luat parte Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, oa
meni de artă și cultură, un nume
ros public.

Erau prezenți Pierre Wigny, mi
nistrul justiției și culturii franceze 
din Be.gia, împreună cu soția, care 
se află într-o vizită în țara noas
tră, Honorâ Cambier, ambasadorul 
Belgiei la București, șl membri ai 
ambasadei.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★

Ministrul justiției șl culturii 
franceze din Belgia, Pierre Wigny, 
oaspete al tării noastre, a făcut 
marți dimineața o vizită la Comi- 
atul de Stat pentru Cultură șl 

Artă, unde a avut o întrevedere 
cu Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului. Cu acest prilej, au 
fost abordate diferite probleme pri
vind relațiile culturale dintre Bel
gia șl România și posibilitățile de 
dezvoltare a acestora.

Au luat parte la întrevedere 
membri; ai Biroului executiv al 
C.S.C.A., precum și ambasadorul 
Belgiei la București, Honorâ Cam
bier.

Seara, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a oferit o re
cepție, în saloanele restaurantului 
Athânâe Palace.

(Agerpres)

C.C. al P.C.R.
în Chile
lucrările celui de-al 22-lea Congres 
al acestui partid.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de Ghi- 
zela Vass și Gheorghe Roșu, mem
bri ai C.C. al P.C.R., șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Semnarea protocolului românopolonez
privind livrările reciproce 
de mărfuri pe anul 1968

În urma tratativelor comerciale 
care au decurs într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
marți s-a semnat la București 
protocolul privind livrările reci
proce de mărfuri pe anul 1968 în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă.

în baza prevederilor acestuia.

SPORT
ASTĂZI, IA BUCURAU ȘI SAABBBfiCKBN

DOUĂ MECIURI
ATRACTIVE DE FOTBAL

Reprezentativele de fotbal ale 
României și R. F. a Germaniei sus
țin astăzi, pe stadionul „23 August" 
din București, o întîlnire amicală ce 
se anunță deosebit de atractivă. Fi
nalistă la ediția de anul trecut a 
campionatelor mondiale, formația 
oaspeților cuprinde jucători de pri
mă notorietate pe arena internațio
nală, printre care mijlocașul Franz 
Beckenbauer, înaintașii Uwe Seeler, 
Wolfgang Overath ș. a. La riadul 
lor, fotbaliștii noștri se prezintă după 
evoluțiile promițătoare din recente
le partide cu Polonia șl R. D, Ger
mană, în care au manifestat o as
censiune de formă ce se cere, desi
gur, confirmată. Deși lipsită de 
miza confruntărilor oficiale, întîlni- 
rea de astăzi este privită cu interes 
de ambele părți, întrucît constituie 
o verificare a potențialului în preaj
ma unor importante obiective com- 
petiționale : pentru fotbaliștii români 
calificarea în etapa următoare a 
preliminariilor turneului olimpic, iar 
pentru cei vest-germani în Campio
natul Europei.

Ieri, după ora prînzului, loturile 
R. F. a Germaniei și României au 
efectuat ultimele antrenamente, în 
urma cărora au fost comunicate for
mațiile probabile : ROMÂNIA i 
Haidu — Sătmăreanu, D. Nicolae, 
C. Dan, Mocanu — Ghergheli, Kosz- 
ka — Pîrcălab, Dobrin, I. Ionescu, 
Kallo ; R. F. A GERMANIEI: Wol
ter — Patzke, Schultz, Weber, 
Vogts — Beckenbauer, Siemensma- 
yer, Overath — Libuda, Seeler, Lohr. 
Arbitru: Franz Mayer (Austria). 
Meciul va începe la ora 14 și va fi 
transmis în întregime de posturile 
noastre de radio și televiziune.

★
Nu mai puțin atractivă se anunță 

și întîlnirea dintre selecționatele de 
tineret ale acelorași țări, programată 
tot pentru astăzi în localitatea vest- 
germană SaarbrCcken, unde încă de 
alaltăieri erau vîndute bilete pentru 
întreaga capacitate a stadionului i 
40 000 de locuri. Iată formația pro
babilă a României : Gomea — Kis, 
Boc, Dinu, Deleanu — Deselnicu, 
Nunweiller VI — Lucescu, Grozea, 
Dumitrache, Jercan.

România va livra în Polonia, prin
tre altele, mașini-unelte, locomotive 
Diesel electrice de 2 100 CP, va
goane cisterne, autoturisme de te
ren M 461 și autocamioane, rul
menți, locomotive Diesel hidraulice 
de 350—450 CP, utilaje și instala
ții de foraj, produse petrolifere, 
produse chimice și produse agro- 
alimentare și industriale.

Exportul Poloniei în România cu
prinde, printre altele, mașini-unel
te, motoare Diesel, motoare și echi
pament naval, produse ale indus
triei electrotehnice, utilaj minier, 
utilaj de construcții și drumuri, uti
laje pentru centrale termoelectrice, 
electrocare și electrostivuitoare, va
goane de poștă, cocs metalurgic, la
minate din oțel, produse chimice, 
bunuri de larg consum industriale 
și alimentare.

Protocolul încheiat prevede o ma
jorare a volumului schimbului de 
mărfuri față de anul 1967.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea polonă de 
Jozef Kutin, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Au fost de față Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și 
Jerzy Fidler, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Polone la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și membrii celor două dele
gații. (Agerpres)

în citeva rinduri
DUPĂ 16 RUNDE, ÎN CAMPIO

NATUL MASCULIN DE ȘAH con
duce Florin Gheorghiu cu 12 puncte, 
urmat de Buză — 11 (1), Ciocîltea și 
Radovici — 10,5 etc. In runda de ieri, 
Zara l-a învins pe Segal, Neamțu a 
pierdut la Reicher, iar partidele 
Gheorghiu — Ghițescu, Demian — 
Partoș, Soos — Ciocîltea, Radovici 
— Fischer s-au încheiat la egalitate.

MECIURILE DESFĂȘURATE IERI 
ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE HOCHEI PE GHEAȚA s-au în
cheiat astfel ; Dinamo București — 
Avîntul Gheorghieni 17—1 ; Avîntul 
Miercurea Ciuc — Tîrnava Odorhei 
5—1 ; Steaua — Petrol Geologic 
11—2.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
SCRIMA CE SE DESFĂȘOARĂ ÎN 
SALA STEAUA DIN CAPITALA a 
continuat cu întrecerile pe echipe. În 
finala probei de floretă Ț.S.K.A. 
Moscova a învins cu 9—4 pe Steaua. 
Tot Ț.S.K.A. Moscova a cîștigat și 
proba de sabie, învingînd cu 9—5 pe 
Legia Varșovia.

VIITOAREA EDIȚIE A CAMPIO
NATELOR INTERNAȚIONALE UNI
VERSITARE DE HANDBAL (mas
culin) se va desfășura între 2 — 13

ianuarie 1968 în trei orașe din R.F. 
a Germaniei (Bochum, Hanovra, 
Franckfurt pe Main). Vor participa 16 
echipe împărțite astfel: Grupa 1: 
Cehoslovacia, U.R.S.S., Olanda și 
cîștigătoarea meciului Belgia — Tu
nisia ; Grupa 2 : R.F. a Germaniei, 
Iugoslavia, Danemarca, Franța ; 
Grupa 3 : Suedia, R. D. Germană, Iz- 
rael și cîștigătoarea meciului Austria 
— Bulgaria ; Grupa 4 : România, 
Spania, Polonia și Finlanda sau Nor
vegia. Pentru turneul final se vor 
califica primele două clasate din fie
care grupă.

FOSTUL CAMPION MONDIAL DE 
BOX LA TOATE CATEGORIILE 
SONNY LISTON, în vîrstă de 34 de 
ani, își va face reintrarea la 15 de
cembrie în orașul Las Vegas întîl- 
nindu-1 pe Hanry Clarksuselnem. 
Managerul lui Sonny Liston este ve
deta de cinema Sammy Davis jr., 
care speră că elevul său va mai lupta 
odată pentru titlul mondial.

ECHIPA DE RUGBI A ORAȘULUI 
MOSCOVA a susținut o nouă întîlni- 
re la Praga cu formația locală Sla
via. De data aceasta, victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 8—6 
(8-3).

A apărut nr. 11/1967 
al revistei 

„LUPTA
DE CLASĂ11

în legătură cu dezbaterea 
documentelor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din octombrie 1967, 
revista publică : EMANO1L 
FLORESCU : „Dialectica dez
voltării și planiiicarea econo
miei” ; MIHAI DIAMANDO- 
POL : „Investițiile în contextul 
cerințelor legice ale acumu
lării socialiste" ; MIHAIL LE
VENTE : „Premise ale perfec
ționării activității comercia
le"; PARASCHIV BAȘTUREA, 
IONIȚA OLTEANU : „Anchetă 
privind conducerea întreprin
derilor industriale" ; GHEOR
GHE BOBOCEA : „Organiza
rea administrativ-teritorială, 
factor dinamizator a! vieții so- 
cial-economice".

La rubrica „Masă rotundă" 
este continuată discuția pe 
tema „Națiunea în lumea con
temporană".

In cadrul rubricii Sociolo
gie, FRANCISC ALBERT, PE
TRE CRISTEA semnează arti
colul „Progres tehnic, cultură, 
timp liber". Rubrica Dezvolta
rea învățămîntului superior 
cuprinde articolul : „Spirit 
creator în studierea marxism- 
leninismului" de VASILE NI- 
CHITA. La rubrica „Artă" OC
TAVIAN LUȚAȘ semnează 
„Permanența arte! populare", 
iar ANCA ARGHIR : „Fertilita
tea unui punct de vedere asu
pra relației dintre artă șl so
cietate”. Rubrica Din istoria 
P.C.R. cuprinde articolul : „So
lidaritate antifascistă militan
tă" de ION BABICI.

Revista mai cuprinde rubri
cile : Documentar, Recenzii, 
Revista revistelor.

LA 15 KILOMETRI
DE SOFIA...

Problema susfinerii unui 
rifm de industrializare intens, 
în condițiile specifice Bulga
riei, a făcut ca interesul pen
tru dezvoltarea unei industrii 
de prefabricate din beton ar
mat și pentru folosirea aces
tor elemente în cele mai va
riate domenii de construcjii 
să fie deosebit la prietenii 
noștri de peste Dunăre. Prin 
prefabricate s-au asigurat 
structurile de rezisfenfă ale 
uzinelor și combinatelor noi, 
ce au răsărit pretutindeni în 
anii puterii populare, con- 
strucfii de blocuri moderne 
în principalele centre ale fă- 
rii, extinderea unei ingenioa
se refele de irigafii, dezvol
tarea armării galeriilor de mi
nă cu elemente de beton și 
beton armat, realizarea unor 
lucrări inginerești de mare 
tehnicitate ca poduri, estaca
de efc. Asfăzi, producfia de 
prefabricate în R. P. Bulgaria 
cunoaște o mare dezvoltare și 
reprezintă ponderea princi
pală a acfivităfii industriale 
a Ministerului Construcțiilor.

Recent, am avut ocazia să 
vizitez citeva unități indus
triale pentru producerea ma
terialelor de construcții din 
țara vecină. Trebuie spus că 
volumul important al produc
ției de prefabricate din Bul
garia se realizează în mari 
unități industriale cu profil 
complex, amplasate de regulă 
lîngă principalele centre în 
dezvoltare. Una din primele 
unități cu care am făcut cu
noștință a fost cea de la 
Kremikovfî, situată la cinci
sprezece kilometri de Sofia, 
în imediata vecinătate a ma
relui combinat metalurgic și 
construită pentru a satisface 
nevoile de elemenfe de con
strucții ale acestui pilon al 
industriei grele bulgare. Ne
cesitățile variate, în tipuri și 
structuri, ale unui obiectiv in
dustrial de asemenea propor
ții. și-au pus -amprenta pe 
profilul acestei unități ; aici 
se produce toată gama de 
elemenfe tipizate, precum și 
elemenfe unicate de mare 
tehnicitate pentru construc
ții industriale, ca ferme pre- 
comprimafe pînă la 30 m 
deschidere, grinzi precom- 
primate pentru hale și poduri, 
elemente de acoperiș, pa
nouri de pereți, ferestre și 
altele. Întreaga producție a- 
nuală de 400 000 metri cubi 
de beton, din care 100 000 
în elemente prefabricate, se 
execută în hale închise și pe 
piste și poligoane descope
rite.

Atelierul de armături din

Ing. Gabriel FURDUESCU
Director general al Direcției generale a prefabricatelor 

din Ministerul Industriei Construcțiilor

ofel-befon este un exem
plu de ordine și claritate în 
flux. Ne-a fost prezentat a- 
colo, cu un sentiment de 
mîndrie pe care l-am găsit 
justificat, un agregat automat 
care funcționează fără pre
zenta vreunui muncitor și pe 
care colectivul atelierului l-a 
proiectat și construit cu foițe 
proprii. In ansamblu, unita
tea dă impresia unui stup de 
albine. Fiecare loc în spafiul 
de producție este folosit cu 
chibzuință; piesele comanda
te sînt confecționate cu 
promptitudine și expediate 
fără întîrziere solicitanfilor.

Inginerul Afanasov, direc

xă pentru producerea, trans
portul și montajul blocurilor 
de locuințe din panouri mari. 
Producfia totală a celor trei 
secții totalizează 4 500 apar
tamente pe an. Organizarea 
liniilor tehnologice este fă
cută după un plan simplu, 
cu folosirea afît a tehnologiei 
de turnare în casete verti
cale pentru pereți interiori, 
cît și în tipare orizontale pen
tru restul elementelor, folo- 
sindu-se în principal utilaje 
făcute în tară și mai cu seamă 
la o uzină metalurgică aflată 
în imediată vecinătate.

Și în acest combinat ana 
remarcat modul precis și ra

Însemnări de călătorie 
din R. P. Bulgaria

torul unității de prefabricate, 
ne-a relatat că procedeul de 
efectuare a montajului a fost 
extins și la alte zece obiec
tive din zona de vest a Jării, 
ceea ce creează probleme 
deosebite de organizare 
și transport, dar și satisfacția 
că rolul combinatului de pre
fabricate a crescut mult. Am 
aflat că un accent deosebit 
se pune pe introducerea de 
elemente de tehnologii noi, 
pe organizarea superioară a 
lucrului, pe producerea de ti
puri noi de piese cu caracte
ristici fehnico-economice îm
bunătățite. Am putut constata 
„pe viu" această preocupare 
la combinatul de carne de pa
săre din Kosfenbrod care are 
o capacitate de 7,5 milioane 
kg carne pe an. Halele prin
cipale, de 2 000 metri pă- 
trafi fiecare, au fost construite 
de colectivul unității de pre
fabricate, obfinîndu-se pe 
lîngă un pre( de cost redus 
și o remarcabilă viteză de 
lucru — fiecare hală fiind 
montată în numai 9 zile.

O altă vizită, la Combina
tul de case nr. 1 din Sofia, 
m-a familiarizat cu încă o fa
țetă a producției de prefa
bricate — aceea a panourilor 
mari pentru locuințe. Combi
natul este o unitate comple

pid de acționare a diferijilor 
operatori de-a lungul liniilor 
tehnologice. Impresia bună 
ne-a fost completată și de 
vizita în depozitul de produ
se finite, unde panourile mari, 
așezate ordonat, demonstrau 
o calitate deosebită ca as
pect, finisaj, precizia muchii
lor și un nivel de asamblare 
avansat (ferestre și geamuri 
montate din fabrică). Infere- 
sîndu-mă și de unele aspecte 
economice ale activității 
combinatului, am fost infor
mat că un apartament con
sumă un total de 1 050 ore 
manoperă, din care 320—350 
ore în fabrică, ceea ce pen
tru un apartament mediu de 
64 mp suprafață construită 
este un nivel mai mult decît 
satisfăcător.

Dacă la acest combinat, 
care are o vechime de circa 
8 ani, puteai să atribui as
pectele de ordine și eficien
tă în lucru, experienței cîș- 
iigafe de colectiv în decursul 
timpului, la Combinatul nr. 2 
din același oraș ne-am putut 
convinge că buna organizare 
și conducerea pricepută a 
producției sînt în genere con
siderate ca un imperativ și o 
premisă a succesului. Ingine
rul Carakaraev, directorul în
treprinderii, ne-a relatat că 
această unitate produce a-

nual panouri pentru 1 500 a- 
partamente cu 3 camere, cu 
o tehnologie și utilaje de im
port. Vizitînd combinatul, am 
aflat că aici se vor produce 
pe lîngă piesele de beton ar
mat, și o serie de accesorii 
pentru finisajul apartamentelor 
ca pardoseli, izolări, tapijeril 
etc. iar acestea sînt execu
tate cu o grijă deosebită, lată 
și un detaliu care ilustrează 
preocuparea acestui colectiv 
de a folosi la maximum spa
țiul producfiv al combinatu
lui. Pe un mic poligon a fost 
organizată construirea de mici 
garaje pentru turisme ; fie
care garaj este constituit din- 
tr-o singură celulă turnată în- 
tr-o matriță metalică specia
lă, cîntărind 7,5 tone, din 
care greutatea otelului-beton 
e de numai 96 kg. Pentru a 
livra direct cumpărătorului 
un asemenea garaj se utili
zează un treiler special, cu 
dispozitive de ridicare și a- 
șezare ce elimină folosirea u- 
nei macarale, conceput și rea
lizat tot în această uzină.

Programul de dezvoltare a 
Industriei de prefabricate din 
Bulgaria prevede extinderea 
tipului de locuinje din pa
nouri mari. In acest scop se 
vor construi în viitorul apro
piat patru noi unități în ora
șele Varna, Burgas, Dimifrov- 
grad și Pleven, care vor pro
duce fiecare cîte 1 400 apar
tamente pe an.

— Dacă aș avea posibili
tatea, aș dirija toate fondu
rile destinate materialelor de 
construcții pentru construirea 
a cît mai multor fabrici de 
prefabricate, ele reprezen- 
tînd viitorul — ne spunea, 
jumătate în glumă și jumă
tate serios, inginerul Vasill 
Petkov, conducătorul Trustu
lui economic de staf „Sto- 
manobeton”. Deși practic lu
crul acesta nu-i cu putinfă, 
dezvoltarea producției de 
materiale de construcție tre
buind să se facă armonios, 
cuvintele amintite, sînt sem
nificative pentru ardoarea șl 
pasiunea care se pun în 
dezvoltarea acestui secfor.

Tn contactele cu specia
liștii bulgari am remarcat un 
bun nivel tehnic și o cu
noaștere multilaterală a pro
blemelor ce se ridică în fața 
acestei noi ramuri industriala. 
In timpul discuțiilor, specia
liștii din tara vecină și-au ex
primat admirația pentru rea
lizările noastre în acest do
meniu, manifestînd un mare 
interes pentru dezvoltarea e- 
ficienfă, multilaterală, a rela
țiilor cu producătorii de pre
fabricate din patria noastră.

SOLUflE
(Urmare din pag. I)

precis în 1931, cînd au procedat la 
o depreciere progresivă a lirei ster
line, care în final a ajuns la 40 
la sută, și în 1949, cînd cursul lirei 
sterline a fost redus de la 4,03 la 
2,80 dolari S.U.A.

Devalorizarea unei monede națio
nale fiind sinonimă cu creșterea 
cursului celorlalte valute, mărfurile 
se ieftinesc pentru cumpărătorii 
străini. Astfel, prin devalorizarea li-

SAU EXPEDIENT?
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(Urmare din pag. I)
cativ și preventiv. De multe 
ori, cu toată imparțialita
tea și stăpînirea de sine 
ce trebuie să caracterizeze 
pe un judecător ești cu
prins de un sentiment de 
revoltă cînd îți dai seama 
cu ce nimicuri vin în fața 
instanței unii cetățeni.

Am răsfoit împreună un 
maldăr impresionant de a- 
semenea dosare, care însu
mează mii și mii de pagini, 
sute de kilograme de hîr- 
tie, șiroaie de cerneală, și 
lucrul cel mai important de 
Sltfel, un timp enorm irosit 
atît de cei în cauză, de 
martorii citați, dar mai ales 
de cei obligați prin natura 
muncii lor să facă lumină 
în labirintul întunecos al 
acestor hîrțoage. Deschidem 
la întîmplare coperta unui 
dosar pîntecos. Din respect 
pentru timpul cititorilor nu 
reproducem toate aberațiile 
la care au recurs soții 
Gheorghe și Nadejda Rădu- 

Ilescu din Giurgiu, strada 
Independenței nr. 37. Ei au 
chemat în judecată nu mai 
puțin de 9 cetățeni, printre 
care și pe propriul lor pă
rinte — Petre Rădulescu. 
Care credeți că este „crl- 

|ma“ de care se face vino
vat acest încercat tată 7 
într-o zi, el i-a spus fiului 
că este... denaturat. Cît des
pre ceilalți 8 cetățeni, au 
fost dați în judecată pentru 
că ei ar fi avut curajul I să-și spună părerea despre 
adevărata față a soților Ră
dulescu cu prilejul unul alt I proces Înscenat de aceștia, 
împotriva altor 13 cetățeni, 
proces tn care s-a cerut să 
fie ascultați nici mai mult, 
nici mai puțin de 65 de 
martori ! Cum era și de 
așteptat, procesul respectiv 

Ia fost clasat de către Tri
bunalul din Giurgiu. Dar, 
în loc să înțeleagă că devin 
ridicoli, soții Rădulescu au 
mers mai departe, la re
curs. Din nou timp pierdut, 
bani cheltuiți, din nou oa
meni tîrîți pe drumuri. Mal 
dureros este însă faptul că 
soții Rădulescu n-au tras

nici o concluzie din respin
gerea recursului de vreme 
ce au afirmat că vor mer
ge... și mai departe. Vor 
să mai scoată alți oa
meni din producție, să dea 
de lucru altor judecători, 
avocați, experți pentru o 
cauză în oare — cu un dram 
de înțelegere și conștiință 
cetățenească — ar fi putut 
interveni împăcarea.

Multe procese ' minore, 
absurde, au de cele mai 
multe ori la bază pornirile 
josnice ale unora. Lazăr 
Nedelcu, Ion Nedelcu și 
Leonida Cristea, din comu
na Dridu, raionul Urziceni, 
de exemplu, au ajuns în in
stanță pentru un... cîine. Cu 
toate diligentele și sfaturile

cidente mărunte dintre 
membrii cooperativelor a- 
gricole de producție, bună
oară, care ar putea fi so
luționate mult mai opera
tiv, "fără prea mari preten
ții și fără să antreneze prea 
mari forțe juridice, numai 
de către un organ care să 
funcționeze chiar în cadrul 
cooperativelor agricole. Fi
rește cu condiția ca acesta 
să fie învestit cu anumite 
puteri, asigurîndu-i-se
dreptul nu numai de a în
cerca împăcarea celor în 
cauză, dar chiar de a aplica 
amenzi vinovațiior.

— Lucrurile se complică 
în mod considerabil — ne 
spune tov. Florin Dimitriu,

instanță cît prejudiciile 
morale inestimabile ale în
vinuirilor ce 1 se aduc și de 
care trebuie să se disculpe. 
De aici rezultă că este 
necesară mai multă fermi
tate în punerea în aplicare 
a dispozițiilor legale de 
pedepsire a șicanatorilor, a 
procesomanilor, a celor ce 
găsesc o satisfacție în a ac
ționa cît mai multe persoa
ne în justiție din te miri 
ce.

La ora actuală proceso
manii sînt profitorii dreptu
lui acordat de legiuitor ori
cărui cetățean de a deschi
de o acțiune la tribunal, 
atunci cînd acesta vrea să 
înlăture o nedreptate. Cînd

Am adresat această între
bare tovarășului Silvestru 
Vîrtosu, președintele cole
giului III civil din cadrul 
Tribunalului Capitalei.

— Pe rolul instanțelor fi
gurează, într-adevăr, un 
mare număr de procese 
pentru cauze foarte mărun
te, ale căror urmări sînt cu 
totul nesemnificative în via
ța celor interesați. Ele fac 
parte din categoria acelor 
probleme pe care oamenii 
și le pot rezolva singuri. 
Pentru că, în viață, se i- 
vesc nenumărate împreju
rări în care părerile sau in
teresele unui individ nu 
coincid cu ale altuia. Vă în
chipuiți ce s-ar întîmpla

Ipostazele primitivismului civic
judecătorilor, aceștia au re
fuzat să se împace. Recla
mantul, transformînd sala 
de judecată într-o tarabă 
de bîlci, a ajuns să se toc
mească cu ceilalți, pretin- 
zînd 2 000 de lei pentru îm
păcare.

— Un caz tipic de rapaci
tate — ne-a spus tovarășul 
Ion Militaru. Și din păca
te în activitatea noastră în- 
tîlnim procese șl mai neîn
semnate, intentate numai ca 
să ofere prilej de tocmeală 
între părți, mulți recla- 
manți pentru a fi de acord 
cu împăcarea, urmărind să 
răscumpere în bani „onoa
rea" știrbită.

Ținînd seama de conse
cințele sociale ale acestui 
gen de procese mărunte 
care încarcă condicile tri
bunalelor, socot că ar fi 
nimerit ca ele să fie solu
ționate de niște organe de 
influențare obștească. Mă 
refer în special la acele in-

procuror șef adjunct al Ca
pitalei, din momentul în 
care un proces iscat dintr-o 
neînțelegere nesemnificati
vă, prin invocarea de către 
reclamanți a tot felul de 
motive, se transformă în 
proces penal. Iată bunăoa
ră diferendul ivit între G.P. 
și I. A. La hotarul dintre 
proprietățile celor doi a 
crescut un copac ce și-a 
aplecat crengile pe terenul 
vecin. Era necesar ca de 
aici să se ajungă la un pro
ces penal ? Evident că nu I 
Concilierea putea interveni 
de la bun început prin tăie
rea crengilor, dacă într-a
devăr ele atîrnau pe tere
nul de alături. De cele 
mai multe ori autorii u- 
nor asemenea procese nu 
au deci de reparat nici 
o nedreptate. Ei nu ur
măresc decît șicanarea ad
versarului, pe care uneori 
nu-1 interesează atît cîști- 
gul de cauză acordat de

cel de rea credință, la 
„umbra" dreptului de a 
deschide o acțiune, se situ
ează pe o poziție antisocia
lă, răpind timpul lucrători
lor justiției, al organelor de 
cercetare, e necesar să i se 
dea riposta cuvenită pentru 
a-1 readuce pe coordonate
le legii și ale normelor de 
conviețuire socială. Se știe 
că justiția are posibilitatea 
de a pedepsi pe cei ce de
pun mărturii mincinoase la 
procese. Dar căutătorii de 
noduri în papură, inițiato
rii unor acțiuni ce se dove
desc total neîntemeiate sînt 
mai vinovați decît martorii 
mincinoși pe care adesea ei 
îi împing pe banca acuza
ților. Nocivitatea lor cere 
deci și un tratament profi
lactic adecvat

— Există posibilitatea 
descongestionării tribunale
lor, a procuraturilor și al
tor organe de anchetă de 
astfel de procese ?

dacă toate aceste divergen
țe ar trebui să fie soluțio
nate pe calea justiției I Pur 
și simplu, tribunalele ar fi 
sufocate de cererile „jus- 
tițiabililor". Iată de ce ml 
se pare că este firesc ca 
asemenea litigii să fie so
luționate de către comisii
le de împăciuire de pe lîn
gă sfaturile populare, a- 
cordîndu-li-se bineînțeles 
împuterniciri mai mari de
cît atribuțiile lor actuale. 
Poate că ar fi indicat ca 
aceste comisii să aibă 
dreptul de a aplica sanc
țiuni.

în legătură cu problema 
pusă în discuție, ni se par 
demne de luat în conside
rație și opiniile tov. Gheor
ghe Stănescu, director teh
nic al Fabricii de tricotaje 
și confecții București.

— Zilele trecute a venit 
la mine un muncitor — a 
spus el — care, puțin cam 
încurcat, îmi cerea o nouă

învoire pentru că era citat 
ca martor într-un proces 
minor. N-am ținut o evi
dență precisă, dar vă pot 
spune că în întreprinderea 
noastră mai sînt și alți sa- 
lariați care pierd timp pre
țios din producție fiind im
plicați în astfel de procese. 
Deși nu sînt jurist, m-am 
gîndit și eu cum ar fi mai 
bine să se rezolve această 
problemă. în primul rînd 
cred că sînteți de acord cu 
mine că nu-i rațional ca 
tribunalul să antreneze atî- 
tea forțe și să-și cheltuie a- 
tîta timp pentru niște 
fleacuri. E o investiție — 
cum am spune noi — ne
rentabilă. Mi se pare că 
ar fi mult mai potrivit 
să se creeze niște orga
nisme cetățenești care să 
rezolve asemenea mici ne
înțelegeri la fața locului, 
unde „împricinații" nu mai 
pot debita vrute și nevrute 
pentru că oamenii care îi 
cunosc îi pot obliga să nu 
depășească limitele bunului 
simț. Efectul educativ al 
unei judecăți în asemenea 
condiții ar fi incomparabil 
mai mare decît al actua
lului proces intentat la tri
bunal. Prin urmare, eu sînt 
pentru a acorda tribunalu
lui posibilitatea de a res
pinge din capul locului a- 
ceste acțiuni care se pot 
soluționa așa cum am ară
tat. Dacă anumiți cetățeni 
certați cu etica țin cu tot 
dinadinsul să se judece și 
la tribunal după ce comi
sia de împăciuire și-a spus 
cuvîntul, cred că ar trebui 
să se dea curs acțiunii nu
mai cu condiția achitării 
unei taxe care să repre
zinte contravaloarea tutu
ror cheltuielilor de judeca
tă. Sînt sigur că atunci așa- 
zisele cauze neconciliabile 
vor dispărea. Poate mulți 
avocați n-or să fie de acord 
cu mine, dar cred că în fe
lul acesta societatea, oa
menii cinstiți, împricina
ți! înșiși vor avea numai de 
cîștigat. Și acesta este lu
crul cel mai important.
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rei sterline cu 14,3 la sută, cum s-a 
hotărît acum la Londra, o marfă 
engleză cu prețul de o liră sterlină 
îi va costa pe americani 2,40 dolari, 
în loc de 2,80, adică cu 40 de cenți 
mai puțin. Corespunzător, exporta
torii din Anglia vor încasa pe viitor 
mai mult atunci cînd vor schimba în 
lire sterline valuta străină primită 
la export. Acest beneficiu suplimen
tar permite exportatorilor să redu
că la nevoie prețul mărfii pe piața 
străină, deci să facă marfa și mal 
competitivă. Totodată, devalorizarea 
lirei sterline scumpește mărfurile 
străine pe piața engleză șl, în con
secință, frînează importul.

Devalorizarea are consecințe șl pe 
plan intern. Ea nu conduce direct 
la creșterea prețurilor, însă scumpind 
mărfurile importate, are ca efect 
indirect, prin „contagiune", o creș
tere generală a nivelului prețurilor. 
Avantajele devalorizării pentru in
dustriași și exportatori sînt plătite 
în felul acesta de oamenii muncii 
prin reducerea standardului lor de 
viață.

Două obiecțiuni trebuie aduse uti
lizării acestui mijloc — prea simplu 
pentru a nu fi suspect — de sporire 
a caracterului competitiv al unei 
economii capitaliste. Prima se adre
sează cazului special al lirei sterli
ne, iar a doua — metodei în sine 
de a se utiliza o armă din arsenalul 
monetar pentru a se rezolva contra
dicțiile economice.

Lira sterlină funcționează alături 
de dolarul S.U.A. ca valută de re
zervă internațională în cadrul actua
lului sistem valutar internațional 
bazat pe etalonul aur-devize. Pen
tru ca o monedă națională să ser
vească la constituirea de rezerva 
pentru decontările internaționale, ea 
trebuie să îndeplinească mal multe 
condiții : să fie liber convertibilă în 
orice altă valută și în aur la un curt 
fix și garantat, să aibă un rol im
portant în relațiile comerciale șl fi
nanciare internaționale și, în con
secință, să fie utilizată în tranzacții 
numeroase pe principalele piețe de 
schimb. Dacă lira sterlină s-a deva
lorizat, păgubind pe deținătorii de 
rezerve în această valută, ea ar pu
tea fi considerată ca nemaiîntrunind 
condițiile necesare unei valute de 
rezervă internaționale. Or, din uti
lizarea lirei sterline în alte țări ca 
valută de rezervă, Anglia obține 
mari avantaje economice și finan
ciare. De pe urma poziției internațio
nale a lirei sterline șl a rolului tra
dițional al Londrei de bancher al 
întregii lumi capitaliste, oamenii de 
afaceri englezi cîștigă anual circa 
200 milioane lire sterline. Aceste a- 
vantaje s-ar putea restrînge sau 
chiar pierde, concomitent cu înlo
cuirea progresivă • lirei sterline cu

dolarul S.U.A. în îndeplinirea func
țiilor monetare internaționale.

De altfel, ponderea dolarului în 
traficul de plăți internaționale a 
crescut în dauna lirei sterline și 
înainte de noua devalorizare. In 
timp ce înainte de cel de-al doilea 
război mondial o jumătate din co
merțul internațional se efectua în 
lire sterline, în prezent trei sferturi 
din el se facturează în dolari și nu
mai un sfert în lire. Noua devalo
rizare a valutei engleze este suscep
tibilă să accelereze acest proces.

A doua obiecțiune privește durata 
procesului de redresare a balanței 
de plăți, în urma unei devalorizări 
a monedei naționale. Această redre
sare — obținută prin creșterea ex
portului șl reducerea importului — 
se operează în favoarea tării care a 
procedat la devalorizare, dar în dau
na altor țări. Ea este deci menită 
să ascută contradicțiile dintre prin
cipalele țări capitaliste, apărute ca 
urmare a concurenței.

Ca urmare, ne putem aștepta în 
viitor la o devalorizare a multor alte 
valute din țările capitaliste, în scopul 
apărării țărilor respective de dum- 
ping-ul valutar englez. De pe acum, 
se știe că un număr de state urmea
ză exemplul Angliei, iar alte state, 
anunțînd că nu intenționează să pro
cedeze la fel. adoptă de fapt o poli
tică de espectativă. în mod normal, 
măsura devalorizării ar trebui lua
tă de țările care fac parte din zona 
lirei sterline. în primul rînd țările 
Commonwealth-ului (cu excepția Ca
nadei), ale căror monede sînt legate 
de lira britanică. Se poate conta, de 
asemenea, pe devalorizarea unor 
monede ale țărilor din Asocia
ția Europeană a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.), — Austria. Danemarca. 
Norvegia. Portugalia. Suedia, Elve
ția — care gravitează din punct de 
vedere economic în jurul Angliei. Da 
fapt, nu se poate ști niciodată cît 
de departe va înainta tăvălugul de
valorizărilor, o dată pornit. In ace
lași timp, sînt de așteptat măsuri 
restrictive privind circulația mărfu
rilor si a devizelor din partea unor 
țări care, nevoind să devalorizeze mo
nedele respective, simt totuși nevoia 
să riposteze la măsurile de expan
siune economică luate de Anglia.

îmbunătățirea situației economica 
a Angliei prin mijloace monetare nu 
ar fi deci de lungă durată, ea re- 
zistînd numai pînă la data cînd ce
lelalte țări vor proceda la devalori
zări similare sau la luarea de măsuri 
restrictive.

De altfel, pe nici o filă a istoriei 
nu stă scris că un expedient mone
tar ar fi fost în stare să aducă o 
schimbare de nădejde în economia 
vreunei țări.



viața internațională
„Zile de infern" pentru 
trupele americano-saigoneze

Ziua națională a Libanului

Cu fiecare nouă cifră „record* atinsă de efectivele inter
ventionists In Vietnamul de sud, crește numărul pierderilor 
euferite de trupele americano-saigoneze. Atacul declanșat 

ți,, de patriofi Incepînd de miercuri 15 noiembrie a.c. asupra 
'■& bazei de la Dak-To a fost un semnal pentru o puternică 

ofensivă a forfelor F.N.E., dezlănțuită în zilele care au 
urmat.r

Trupele americane sub un uragan de foc

Treizeci de ore de infern 
pentru americani — scria a- 
genția France Presse. 
După ce perdeaua groasă de 
fum și flăcări a început să 
se împrăștie, baza ameri
cană de la Dak-To a de
venit de nerecunoscut. Abia 
cînd focul mortierelor patrio- 
ților sud-vietnamezi a încetat 
pentru cîteva ceasuri, divi
zia a IV-a de infanterie ame
ricană a reușit să-și regru
peze rindurile rărite. O zi 
întreagă infanteriștii ameri
cani au purtat lupte crîncene 
pentru a pune stăpînire pe 
cota 1338 de unde tirul pa- 
triotilor domina baza de la 
Dak-To. Cînd, în sfîrșit, spri
jiniți de aviația care a efec
tuat 78 de misiuni de luptă,

Un mesaj 
al premierului 
R. D. Vietnam

HANOI 21 (Agerpres). — Primul 
ministru al Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, a adresat 
lordului Bertrand Russell un mesaj în 
legătură cu convocarea la Copenhaga 
a celei de-a 2-a sesiuni a Tribunalu
lui internațional pentru condamnarea 
crimelor comise de americani în Viet
nam. Exprimînd felicitări inițiatoru
lui Tribunalului Opiniei Publice, pre
mierul nord-vietnamez a subliniat că 
acesta a îndeplinit încă de la prima 
sesiune înalta sa misiune, condam- 
nînd crimele comise de agresori îm
potriva poporului vietnamez. Salu- 
tînd rezultatele obținute de tribunal 
la Stockholm, Fam Van Dong a ară
tat că lucrările sale au constituit un 
puternic imbold pentru poporul viet
namez în lupta împotriva agresiunii 
americane.

Apel al Partidului 
Comunist din Grecia

ROMA 21 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Unita" publică un comunicat al 
Biroului Politic al Partidului Comu
nist din Grecia, în care se sublinia
ză că „după 200 de zile, regimul de 
dictatură militară este în imposibili
tate de a face față tuturor probleme
lor majore ale poporului și ale țării 
și caută să demoralizeze masele, să 
frfneze prin teroare rezistența demo
cratică crescîndă".

Zilele trecute, se arată în comuni
cat, au fost arestați la Atena, Salo
nic, Patras și Lutraki, în Creta și în 
alte localități și regiuni, sute de pa
trioți de stînga, centru și dreapta. 
Celulele siguranței publice sînt pline, 
patrioții sînt torturați. Un mare nu
măr de deținuți au sănătatea zdrun
cinată. Adresîndu-se reprezentanților 
politici, oamenilor de cultură și tu
turor organizațiilor obștești, Partidul 
Comunist din Grecia îi cheamă : ă 
facă totul pentru a se pune capăt 
regimului de teroare care constituie 
„o violare a tradițiilor democratice și 
un oprobriu pentru Grecia".

Comunicatul face, de asemenea, a- 
pel la Organizația Națiunilor Unite, 
ia guvernele și organizațiile interna
ționale, la reprezentanții vieții socia
le și culturale, la toți oamenii care 
respectă libertatea și demnitatea u- 
mană, pentru a protesta împotriva în
călcării în Grecia a principiilor O.N.U. 
și a drepturilor omului.

lansînd o oantitate impre
sionantă de bombe cu na
palm și fosfor, infanteriștii 
americani s-au văzut pe vîr- 
ful colinei, totul era pustiu. 
Intervenționiștii n-au desco
perit decît șapte forturi, per
fect camuflate, legate prin 
șanțuri de comunicație și 
prin linii telefonice ; forțele 
F.N.E. se repliaseră. De abia 
au scăpat din încleștarea 
uneia dintre cele „mai crunte 
bătălii" — cum scrie agen
ția U.P.I. — pentru ca sîm- 
bătă dimineața trupele ameri
cano-saigoneze să fie supuse 
unor noi atacuri, în delta 
Mekong.

în aceeași perioadă, pa
trioții au atacat simultan 13 
poziții ale inamicului în pro

vincia Ben Tre. Șoseaua stra
tegică nr. 6, oare leagă Ben 
Tre de My Tho, a fost tăiată 
în mai multe locuri. Trei 
posturi întărite ale trupelor 
americane au fost distruse 
și patru plutoane ale forțe
lor aliate ale S.U.A. au fost 
scoase din luptă. Cu o re
peziciune uimitoare, tot în 
cursul dimineții de sîmbătă, 
patrioții s-au deplasat din 
nou în imediata apropiere a 
bazei de la Dak-To, pe care 
au supus-o unui susținut 
bombardament cu mortiere. 
De pe colinele din vecinătate 
tirul unităților de infanterie 
ale forțelor patriotice a a- 
runcat obuz după obuz asu
pra pozițiilor de-abia ocu
pate de divizia a IV-a ameri
cană, cu prețul unor grele 
pierderi. încercările unități
lor de parașutiști de a ocupa 
poziții ale F.N.E. au fost 
sortite eșecului. „Luptele 
sînt extrem de înverșunate, 
pierderi grele în rîndul tru
pelor americano-saigoneze în 
întreaga regiune muntoasă 
Dak-To" — transmitea co
respondentul agenției France 
Presse de la fața locului.

Ziua de duminică n-a adus 
schimbări în favoarea agre
sorilor. în ciuda atacurilor 
combinate de infanterie, a- 
viație și artilerie, declan
șate de americani, unitățile 
F.N.E. au continuat lupta. 
Generalul William Peers, co
mandantul celei de-a IV-a 
divizii de infanterie ameri
cană, dislocată în regiunea 
Dak-To, a recunoscut că si
tuația îl lasă pur și simplu 
„perplex". Tot timpul zilei 
de duminică luptele au con
tinuat cu deosebită intensi
tate. La 23 km sud-vest de 
Dak-To, o companie a brigă
zii nr. 173 de parașutiști a- 
mericani a fost încercuită 
de patrioți, deși alte două 
companii americane aflate 
în apropiere s-au grăbit să 
vină în ajutor. Tirul artileriei 
unităților patriotico a îm
piedicat aprovizionarea tru
pelor încercuite cu mate
riale de luptă și, rînd pe

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Nou proiect de rezoluție
CU PRIVIRE LA ORIENTUL APROPIAT PREZENTAT DE U.R.S.S.

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK 
DE LA ROMULUS CAPLESCU

O schimbare de ultim moment a 
intervenit luni după-amiază în Consi
liul de Securitate, care dezbate de 
două săptămîni situația din Orientul 
Apropiat. Fără să treacă la vot, con
siliul și-a amînat dezbaterile, pentru 
a da posibilitate, conform uzanțeloi 
stabilite, de a se studia un nou pro
iect de rezoluție prezentat de către 
delegația U.R.S.S.

Așadar, în prezent, pe masa- Con
siliului de Securitate se atlă patru 
proiecte de rezoluție : cel propus de 
India, Nigeria și Mali și, respectiv de 
S.U.A., de Anglia, precum și noul pro
iect sovietic. Primele trei propun 
trimiterea la fața locului a unui re
prezentant special al secretarului ge
neral al O.N.U., deosebirile con- 
stînd în definirea mandatului ce ur
mează să fie încredințat acestuia.

Subliniind necesitatea urgentă a 
restabilirii păcii și a creării unei si
tuații normale în Orientul Apropiat, 
proiectul sovietic de rezoluție pre
vede că Consiliul de Securitate,

„1) declară că pacea și soluționarea 
definitivă a acestei probleme pot fi 
realizate în cadrul Cartei Organizației 
Națiunilor Unite ;

2) propune cu insistență aplicarea 
următoarelor :

A) retragerea de urgență a trupelor 
lor de către părțile participante la 
conflict pe pozițiile pe care le-au o- 
cupat pînă la 5 iunie 1967, pornind 
de la inadmisibilitatea acaparării de 
teritorii ca urmare a războiului ;

B) recunoașterea de urgență de că
tre toate statele membre ale O.N.U. 
din această regiune că fiecare din ele 
are dreptul de a exista în calitate de 
stat național, independent și de a trăi 
în pace și securitate și renunțarea la 
toate pretențiile și actele incompati
bile cu aceasta ;

3) consideră necesar să continue în 
legătură cu aceasta examinarea situa
ției din Orientul Apropiat nemijlocit 
în colaborare cu părțile și folosind 
prezența Organizației Națiunilor U- 
nite în scopul realizării unei soluții 
corespunzătoare și juste a tuturor as
pectelor problemei, călăuzindu-se de 
faptul că :

A) folosirea în relațiile dintre state 
a forței sau a amenințării cu folosi
rea ei este incompatibilă cu Carta 
O.N.U. :

B) fiecare stat trebuie să respecte 

rînd, 7 elicoptere purtînd În
semnele S.U.A. s-au prăbușit 
în flăcări.

Atacurile forțelor F.N.E., 
puternice, rapide, surprinză
toare, au produs derută și 
haos în rindurile agresorilor, 
în provincia Binh-Dinh, unul 
din elicopterele americane 
care participau la operațiuni 
a mitraliat din greșeală chiar 
pozițiile trupelor saigoneze 
— transmitea coresponden
tul agenției Reuter. Un pur
tător de cuvînt american a 
declarat în legătură cu acest 
fapt că 40 de soldați ai ar
matei saigoneze au fost omo- 
riți sau răniți.

Luni, trei companii de 
parașutiști americani au că
zut într-o ambuscadă, pe 
care trimisul special al a- 
genției France Presse la 
Dak-To o consideră drept 
„cea mai sîngeroasă din cîte 
au avut loc, de la începutul 
ofensivei forțelor patriotice 
în regiunea platourilor înal
te... Niciodată, de la înce
putul războiului, o unitate 
americană n-a pierdut atît 
de mulți oameni într-un 
timp atît de scurt". Au fost 
omoriți 76 de parașutiști și 
răniți 85. Se spune că toți 
ofițerii din aceste companii 
au fost scoși din luptă,

în altă zonă, la 25 km 
vest de Dak-To și 5 km de
părtare de granița Cam- 
bodgiei, 100 de răniți ame
ricani așteaptă în zadar să 
fie evacuați.

După ciocnirile violente 
care s-au intensificat pe în
treg frontul, începînd de 
duminică, bilanțul pierderi
lor americane a atins cifra 
record de 250 de morți și 
750 de răniți.

Dan MUNTEANU

HANOI. — După cum a- 
nunță agenția V.N.A., luni 
11 avioane agresoare ame
ricane au fost doborîte de 
unitățile antiaeriene vietna
meze. Numărul total ai a- 
vioaneior americane dobo- 
rîte in Vietnamul de nord 
se ridică la 2 592.

independența politică și integritatea 
teritorială a tuturor celorlalte state din 
această regiune ;

C) trebuie să fie reglementată în 
mod just problema refugiaților pales
tinieni ;

D) trecerea pașnică a navelor prin 
apele internaționale din această re
giune în conformitate cu acordurile 
internaționale ;

4) recunoaște că în conformitate cu 
măsurile care vor fi întreprinse în di
recția celor expuse mai sus, toate 
statele din această regiune trebuie să 
pună capăt stării de război, să adopte 
măsuri în vederea limitării cursei înar
mărilor, nefolositoare și ruinătoare și 
să respecte obligațiile asumate de ele 
însele în conformitate cu Carta 
O.N.U. și acordurile internaționale".

Susținind proiectul propus, șeful 
delegației sovietice, V. V. Kuznețov, 
a declarat că atît timp cît trupele 
izraeliene ocupă teritorii arabe, reiz- 
bucnirea ostilităților este oricînd po
sibilă ; de aceea retragerea trupelor 
trebuie să aibă prioritate — a susți
nut el, arătînd totodată că proiectul 
recunoaște existența ca stat indepen
dent a Izraelului.

Luînd cuvîntul în scurta ședință de 
luni după-amiază, lordul Caradon, re
prezentantul Angliei, a stăruit în con
tinuare asupra necesității numirii 
unui reprezentant special al secreta
rului general al Națiunilor Unite dis- 
punînd de anumite instrucțiuni, ca o 
primă etapă în vederea soluționării 
problemei, a doua etapă urmînd să 
fie aplicarea acestor instrucțiuni la 
condițiile concrete de la fața locului 
prin contacte directe cu părțile în 
cauză. S-a apreciat aici ca semnifica
tivă acțiunea reprezentantului S.U.A., 
A. Goldberg, care a declarat că va 
vota în favoarea proiectului de rezo
luție britanic, renunțînd să-și mai 
susțină propriul proiect.

Următoarea ședință a Consiliului 
de Securitate are loc miercuri.

★
Purtătorii de cuvînt izraelian și 

iordanian au anunțat că în cursul 
dimineții de marți, pe cursul su
perior al Iordanului a avut loc un 
schimb de focuri de artilerie și 
bombardamente de aviație Ambii 
purtători de cuvînt au anunțat că 
focul a încetat după aproximativ 
două ore. (Agerpres).

Au început tratativele
economice româno-cubaneze

HAVANA 21. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
La Havana au început tratative în
tre delegația guvernamentală eco
nomică a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și delegația gu
vernamentală economică a Repu
blicii Cuba, condusă de Marcello

Primirea tovarășului 
Gheorghe Radulescu de către

conducători cubanezi
HAVANA 21 (Agerpres). — Cores

pondentul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : Luni după-amiază, primul 
ministru Fidel Castro și președintele 
republicii, Osvaldo Dorticos, au primit 
la Palatul Revoluției din Cuba pe 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, șeful delegației guverna
mentale române, care se află la Ha
vana la invitația guvernului Cubei.

A participat Vasile Mușat, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al României la Havana. Au fost de

SESIUNEA ADUNĂRII

In Comitetul Politic, dezbateri privind 
încheierea unei convenții pentru 

interzicerea armelor atomice
NEW YORK 21 (Agerpres)/ — 

Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a început dezba
terea cu privire la încheierea unei 
convenții pentru interzicerea folo
sirii armelor atomice, punct in
clus pe ordinea de zi la cererea 
U.R.S.S.

Prezentînd un proiect de conven
ție în acest sens, șeful delegației 
sovietice, V.V. Kuznețov, a arătat 
că o asemenea măsură ar duce la 
diminuarea pericolului unui război 
nuclear. După ce a reamintit pre
cedentul pe care-1 constituie inter
zicerea războiului chimic și bacte
riologic, el a subliniat că folosirea 
armei nucleare este o crimă și nu 
trebuie îngăduit nici unei țări să 
recurgă la această armă. Pentru a 
intra în vigoare, convenția care ar 
urma să fie încheiată va trebui ra
tificată de toate statele nucleare, 
ea fiind deschisă spre semnare tu
turor celorlalte țări. Pe lîngă faptul 
că fiecare țară semnatară își ia o- 
bligația solemnă că nu va folosi, 
nu va amenința cu folosirea sau 
nu va incita alte state să foloseas
că arma nucleară, convenția pre
vede că părțile semnatare se obligă 
să depună toate eforturile în vede
rea încheierii cît mai curînd posi
bil a unui acord pentru încetarea 
producției și distrugerea tuturor 
stocurilor de arme nucleare, în con
formitate cu un tratat de dezar
mare generală și totală, sub control 
internațional eficace.

Reprezentantul S.U.A., A. Fisher, 
a calificat ca „prematură" discuta
rea încheierii unei asemenea con-

■ ■■ ■■■ ■■■■■■
agențiile de presă transmit:

In legătură cu situația 
din Cipru, agenția Reuter rela
tează despre importante deplasări 
de forțe militare turcești în zona 
Ciprului. Unități navale au patrulat 
luni de-a lungul coastei nordice a 
Ciprului, iar avioane cu reacție au 
evoluat deasupra insulei. Pe de altă 
parte, noi unități militare au fost 
aduse pe coasta turcă din fața Ci
prului. Agenția France Presse re
latează că marți ministrul de ex
terne al Turciei a primit succesiv 
pe ambasadorii S.U.A. și Greciei. 
Au fost discutate ultimele eveni
mente din Cipru. Potrivit unor 
surse informate, citate de agenția 
Reuter, guvernul turc ar fi trimis 
Greciei o notă în care cere înlătu
rarea generalului Grivas din func
ția de comandant al forțelor arma
te grecești din Cipru, evacuarea 
celor aproximativ 20 000 de soldați 
greci din insulă, despăgubiri pen
tru familiile ciprioților turci omo- 
rîți în timpul ciocnirilor recente. 
La Izmir aproximativ 30 000 de 
persoane au manifestat împotriva 
Greciei.

Fernandez, ministrul comerțului 
exterior. La tratative iau parte, de 
asemenea, Vasile Mușat, ambasa
dorul României, și Iordan Bă- 
deanu, șeful Agenției economice 
române la Havana.

Cele două delegații discută asu
pra dezvoltării schimburilor co
merciale, a colaborării și cooperă
rii între România și Cuba.

față Marcello Fernandez, ministrul co
merțului exterior, și Luiz Gutierrez, 
ministru adjunct la Comisia de stat 
a planificării.

Intre Fidel Castro, Osvaldo Dorti
cos și Gheorghe Rădulescu a avut loc 
o convorbire, în oare au fost discu
tate dezvoltarea relațiilor dintre Ro
mânia și Cuba, a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științifioe, 
precum și alte probleme care intere
sează cele două țări.

Convorbirea a decurs într-o atmos
feră tovărășească, oordială.

venții și s-a referit la cunoscuta 
teorie americană a „factorului re
ciproc de descurajare" ca mijloc de 
evitare a unui conflict nuclear, teo
rie a cărei netemeinicie a fost de
monstrată în repetate rînduri.

înainte de începerea ședinței de 
luni, președintele Comitetului, Is
mail Fahmy (R.A.U.), a atras aten
ția că membrii Comitetului se vor 
găsi în imposibilitate de a epuiza 
problemele ce le-au fost repartiza
te spre dezbatere, dacă nu vor pri
mi pînă la data de 1 decembrie ra
portul Comitetului celor 18 state 
de la Geneva în legătură cu pro
iectul de tratat privind neprolife- 
rarea armelor nucleare. El a pre
cizat că face această declarație ca 
un îndemn pentru inițierea unor 
consultări neoficiale în vederea gă
sirii unei soluții.

★
Președintele Adunării Generale a 

O.N.U., Corneliu Mănescu, a avut 
marți o serie de întrevederi în legă
tură cu problemele aflate în prezent 
în fața Națiunilor Unite. El l-a pri
mit pe președintele în exercițiu al 
Consiliului de Securitate, Mamadou 
Kante (Mali), care l-a informat cu pri
vire la evoluția dezbaterii în acest for 
a situației din Orientul Apropiat. 
Corneliu Mănescu a primit, de ase
menea, pe lordul Caradon, reprezen
tant permanent al Angliei, și pe Jose 
Maria Ruda, reprezentant permanent 
al Argentinei. S-a procedat la un 
schimb de vederi asupra unor ches
tiuni de imediată actualitate.

Autoritățile indoneziene 
au arestat la Surabaya 50 de 
persoane care lucrau în marina 
indoneziană. Cei arestați sînt acu
zați că ar fi întreținut legături cu 
Partidul Comunist din Indonezia. 
(Reuter). (Surabaya, capitala Javei 
de est, este o mare bază maritimă 
și principalul centru al marinei in
doneziene).

Satelitul științific „Cos- 
mOS-191" a f°st lansat în 
U.R.S.S. pe o orbită cu parametrii: 
perioada inițială de rotație — 92,2 
minute, apogeul — 518 kilometri, 
perigeul — 281 kilometri, înclinația 
orbitei — 71 grade.

Seimul polonez ?î-a început 
lucrările la Varșovia. Pe ordinea de 
zi se află dezbaterea a două pro
iecte de legi : primul se referă la 
obligativitatea de apărare a țării, 
iar cel de-al doilea la crearea mi
nisterului industriei, de mașini. 
Continuă, de asemenea, pe secții,

Astăzi este ziua națională a Li
banului. Se împlinesc 24 de ani 
de la memorabilul eveniment al 
proclamării independenței, care a 
deschis o nouă etapă în istoria 
milenară a acestei țări.

Libanul are o suprafață de 
10 400 km pătrați și o popu
lație de 2 400 000 locuitori. Da
torită poziției sale geografice 
— situat la răscrucea drumurilor 
care leagă Orientul cu Europa și 
Africa — a intensei sale vieți co
merciale, el are o pondere 
economică importantă în Orientul 
Apropiat. La Beirut se găsesc 
peste 120 de bănci libaneze și 
străine. In port ancorează anual 
peste trei mii de vase din dife
rite țări.

In anii care s-au scurs de la 
proclamarea independenței, Liba
nul a obținut o serie de realizări

Construcții de locuințe într-un cartier al Beirutului

GENERALE A O.N.U.

In problema restabilirii 
drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze

NEW YORK 21 (Agerpres). — Adu
narea Generală a O.N.U. și-a conti
nuat în ședința de marți dimineața 
dezbaterile în problema restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U.

Susținînd proiectul de rezoluție al 
celor 11 țări, printre care și Ro
mânia, în legătură cu această pro
blemă, reprezentantul Irakului, Mus
tafa Kamil Yassen, și cel al Albaniei, 
Halim Budo, au subliniat lipsa de 
logică a privării uneia din principa
lele puteri ale lumii de posibilitatea 
de a-și aduce contribuția la activi
tatea O.N.U. In felul acesta, însuși 
bunul mers al organizației are de su
ferit. Ei au mai arătat că autoritățile 
ciankaișiste nu reprezintă pe nimeni 
și că Taiwanul este o provincie a 
R. P. Chineze.

Reprezentantul Italiei, Piero Vinci, 
a prezentat un proieot de rezoluție, 
avînd în calitate de coautori alte 
patru state : Belgia, Chile, Luxem
burg și Olanda, și care susține nu
mirea de către Adunarea Generală 
a unui comitet însărcinat cu studie
rea situației sub diversele ei aspecte 
și ou prezentarea de recomandări 
viitoarei sesiuni, „în scopul unei so
luții practice și echitabile a proble
mei reprezentării Chinei". Atît repre
zentantul Irakului, cît și cel al Alba
niei, au declarat că datele problemei 
reprezentării Chinei sînt foarte limpezi 
și, ca atare, Comitetul nu are ce să 
studieze.

A mai luat cuvîntul și reprezen
tantul S.U.A., L. Fountain, care a 
repetat argumentele cunoscute, ple- 
dînd în favoarea menținerii aotualei 
situații în care locul care revine de 
drept R. P. Chineze este uzurpat de

dezbaterea planului economiei na
ționale și a bugetului pe anul 1968

Tratativele între Marea 
Britanie și F.N.L. din Aden și 
Arabia de Sud, în vederea transfe
rării puterii în Arabia de Sud de 
către Anglia, au început ieri dimi
neață la Geneva.

0 ședință festivă a avut loc 
la Palatul Congreselor din Kremlin 
consacrată aniversării a 50 de ani 
de la înființarea miliției sovietice. 
Au luat parte și delegații ale Mi
nisterelor Afacerilor Interne din 
țări socialiste. Din România a par
ticipat o delegație condusă de Cor
nel Ohescu, ministrul afacerilor in
terne.

A IX-a conferință a miniș
trilor sănătății din țările so
cialiste ?i_a încePut lucrările la 
Praga. Din țara noastră participă 
o delegație condusă de dr. Eugeniu 
Mareș, adjunct al ministrului sănă
tății și prevederilor sociale. 

în dezvoltarea economiei sale. 
S-au extins suprafețele irigate, au 
fost ameliorate învățămîntul pu
blic și asistența medicală, se de
pun eforturi pentru extinderea e- 
lectrificării. Pe plan extern, Liba
nul se afirmă ca o țară iubitoare 
de pace, dornică să promoveze 
relații cu toate statele, indiferent 
de sistemul lor politic și social.

Relațiile româno-iibaneze se 
dezvoltă continuu în folosul am
belor popoare. O contribuție im
portantă la extinderea lor a adu
s-o stabilirea de legături diplo
matice la rang de ambasadă in 
anul 1965.

Cu prilejul Zilei naționale a Li
banului, poporul român transmite 
poporului libanez felicitări cor
diale, urări de pace și prosperi
tate.

ciankaișiști, precum și în favoarea 
proiectului de rezoluție care prevede 
ca orice hotărîre în această privință 
să fie adoptată pe baza unei majori
tăți de două treimi — poziție oare 
echivalează cu ignorarea voită a unei 
realități evidente pentru toată lumea.

Conferința 
miniștrilor 
invățămîntul'ui

Intervenția 
reprezentantului României

VIENA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: La 
prima conferință europeană a mi
niștrilor învățămîntului, organizată de 
U.N.E.S.C.O., in cadrul ședințelor 
plenare majoritatea vorbitorilor au 
subliniat însemnătatea și utilitatea 
conferinței.

In cuvîntul său acad. Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului din Re
publica Socialistă România a apre
ciat conferința drept o dovadă evi
dentă a dorinței și posibilităților de 
cooperare internațională în interesul 
tuturor statelor europene, exprimîn- 
du-și convingerea că ea va permite 
un rodnic schimb de experiență în
tre reprezentanții unor popoare cu 
civilizații atît de diverse și valo
roase. Abordînd problema organizării 
mai bune a învățămîntului superior, 
vorbitorul a subliniat ampla parti
cipare la discutarea studiului pri
vind învățămîntul superior în Româ
nia, care ține seama de tradițiile pro
prii și de experiența dobîndită in 
țara noastră, cit și m alte țări.

Vorbitorul a exprimat regretul că 
nu s-a creat posibilitatea participării 
la lucrări a R. D. Germane și că nu 
au fost invitați observatori din par
tea unor organizații internaționale ne
guvernamentale ca F.M.T.D. și U.I.S.

Ministrul român a scos in evidență 
cîteva aspecte fundamentale ale pro
blemei accesului în învățămîntul su
perior din punct de vedere cantita
tiv și calitativ, subliniind realizării» 
obținute în această direcție în Româ
nia. El a menționat că democratiza
rea învățămîntului superior s-a rea
lizat în România pe calea deplinei 
egalități a condițiilor și posibilități
lor pentru toți studenții, prin gratui
tatea învățămîntului ținîndu-se tot
odată seama în alegerea specialității 
de un raport just între dorințele per
sonale, și cerințele generale ale dez
voltării economice și culturale.

In încheierea intervenției sale, 
acad. Ștefan Bălan a subliniat aspec
tele etice ale învățămîntului în epo
ca noastră, cînd instrucțiunea nu poa
te fi separată de educarea tineretu
lui în spiritul răspunderii pentru 
idealurile de libertate, dreptate si 
pace ale omenirii. El a amintit în 
acest sens semnificația declarației cu 
privire la educarea tineretului, a- 
doptată la cea de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., pe baza 
propunerii prezentate de România.

Vorbitorul și-a exprimat încrederea 
că lucrările Conferinței de la Vlena 
se voi* î-yimia nrin formularea de 
propuneri , i re u-'*'.ndfiri privind co
opera ’ co c -rope?.n5 în materie da 
invățămînl,.
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