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Luni la amiază s-au încheiat convorbirile dintre 
tovară$ul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C- 
al P.C.R., și tovarășul Luis Corvalan, secretar general 
al C.C. al P.C. din Chile.

A participat tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în cursul convorbirilor a avut loc o informare reci
procă în legătură cu activitatea celor două partide, 
precum și un schimb de vederi privind unele pro
bleme ale situației internaționale actuale și mișcării 
comuniste și muncitorești.

Convorbirile au decurs într-o atmosferă tovără
șească, de prietenie și înțelegere reciprocă.

★
în aceeași zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit 

un dejun în cinstea tovarășului Luis Corvalan și a 
soției sale.

Au participat tovarășii Alexandru Drăghici și Paul 
Niculescu-Mizil, membri ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.

Dejunul a avut loc într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

COMITETUL DE
DIRECȚIE 
NTREPRINDERII

în proiectul de Directive ale C.C. 
al P.C.R. este subliniată, cu deose
bită pregnanță, necesitatea lărgirii 
conducerii și muncii colective în 
activitatea economică. Sînt principii 
pe deplin verificate în practica între
prinderilor noastre industriale. Prin 
constituirea unor organe colective de 
conducere la nivelul întreprinderilor, 
măsură importantă prevăzută în 
Sroiectul de Directive, locul consul- 

irii benevole este luat de partici
parea directă la conducere a 
factorilor de răspundere, a 
liștilor, asigurîndu-se astfel

tuturor 
specia- 

_ o res
ponsabilitate mai mare și mai largă 
pentru deciziile și acțiunile între
prinse în mod colectiv.

Comitetul de direcție, care va 
funcționa ca organ deliberativ, va fi 
compus din cadrele de conducere 
permanente ale întreprinderii: direc
tor, director tehnic, director economic, 
șefii unor compartimente, reprezen
tanți ai salariaților. Din proiectul 
de Directive se desprinde și direc
ția în care își va orienta activitatea 
viitorul organ de conducere : spre 
problemele esențiale ale activității 
economice — producție, investiții, 
productivitatea muncii, prețul de 
cost —• ale dezvoltării și mo
dernizării întreprinderii, elaborării 
ți executării planului, folosirii rațio
nale a forței de muncă, a mijloace
lor materiale și bănești, aplicarea în 
bune 
rizare 
plinei 
Chiar 
arată limpede că comitetul de direc
ție cuprinde în mod larg întreaga ac
tivitate a întreprinderii, ceea ce în
seamnă că el exercită efectiv con
ducerea și, o dată cu aceasta, are

condiții a sistemului de sala- 
si premiere, întărirea disci- 
și răspunderii în producție, 
și această simplă enumerare

Drumuri
turistice

și deplina răspundere pentru bunul 
mers al întreprinderii.

Desigur, prin proiectul de Di
rective ale C.C. al P.C.R. s-au con
turat jaloanele după care va lucra 
organul de conducere și muncă co
lectivă din întreprinderi. Cit pri
vește aspectele de detaliu, evident 
acestea se vor cristaliza pe parcurs 
pînă la aplicarea efectivă a măsu
rilor preconizate pentru organizarea 
activității industriale pe cele trei 
verigi — centrală, întreprindere, mi
nister — cit și după aceea. Nu in
tenționez să întocmesc, în rîndurile 
de față, o rețetă de lucru a viitoru
lui organ de conducere și muncă 
colectivă, ce va fi comitetul de di
recție, ci doar să punctez cîteva ele
mente care, personal, mi se pan- ab
solut necesare să se regăsească în 
munca acestuia.

Aș începe prin a sublinia rolul ce 
trebuie să-1 aibă comitetul de di
recție în sporirea operativității în 
adoptarea celor mai potrivite deci
zii, cît și în transpunerea lor neîn- 
tîrziată în viață. El trebuie să fie 
un organ activ de lucru, care să cu
noască în orice moment pulsul în
tregii activități, dar mai ales să aibă 
o largă viziune de perspectivă, să 
rezolve problemele în contextul in
tereselor generale ale economiei șl 
să ia hotărîri chibzuite în funcție de 
condițiile reale din fiecare moment. 
După părerea mea, din capul locu
lui trebuie să se evite orice tendință 
de formalism în activitatea comite
tului de direcție; esențial nu este ca 
hotărîrile să se ia prin simpla ridi
care de mînă a membrilor comite
tului de direcție, ci ca orice decizie 
să fie rodul efortului gîndiril colec
tive a tuturor, să fie cît mai pu
ternic fundamentată. Tot atît de im
portant este să nu se încarce pro
gramul de lucru al comitetului de 
direcție cu probleme ce pot și tre
buie să fie rezolvate de diferite ve
rigi din structura organizatorică a 
întreprinderii; el trebuie să se con
centreze asupra problemelor de ma
ximă importanță pentru activitatea 
economică a întreprinderii.

Conducerea colectivă trebuie
creeze un climat favorabil pentru 
stimularea ideilor noi, înaintate, pen
tru confruntarea largă a punctelor 
de vedere, prin care să se evalueze 
implicațiile multilaterale ale soluții
lor adoptate. Nici un moment nu 
poate să scape din vedere criteriul 
eficientei economice și. de aceea, la 
elaborarea de către comitetul de di
recție a unei decizii sau hotărîri de 
ordin tehnic, ele se cer bine funda
mentate din punct de vedere econo
mic. O separare netă a problemelor 
tehnice de cele economice practic este 
imposibilă, iar viata ne-a arătat ce 
consecințe negative pot apărea cînd 
acest lucru se încearcă. Este adevărat 
că o anumită chestiune poate fi, în 
primul , rînd, tehnică sau economică. 
Indiferent însă de proporția conținu
tului tehnic sau economic, cele două 
aspecte se condiționează reciproc. 
Dacă avem în vedere acest incon
testabil adevăr, socotesc că în activi
tatea comitetului de direcție trebuie 
să se reflecte împletirea armonioasă 
dintre gîndirea cadrelor tehnice și

să

modernizate
S-a terminat asfaltarea dru

mului regional dintre localită
țile Ciucurova și Topologu, 
situate pe un nou traseu tu
ristic de legătură directă în
tre Hirșova și Delta Dunării. 
In zona Tuzla, magistrala tu
ristică a litoralului. Constan
ța — Mangalia, a fost lărgită 
de la 6 la 12 m. Lucrări de 
lărgire și modernizare au fost 
executate anul acesta și pe 
alte importante trasee turisti
ce din Dobrogea : șoselele na
ționale Constanța — Ostrov 
și Hirșova — Constanța. Pe u- 
nele șosele cu circulație in
tensă s-au amenajat locuri de 
parcare. De asemenea, la 
Malcoci și Beștepe s-au con
struit două poduri noi.

(Agerpres)

Ing. Ion CAPAȚÎNA 
directorul general al uzinei 
„Semdndtoarea" București

(Continuare in pag. a IlI-a)

în Roma antică a existat un 
patrician bogat supranumit de 
contemporanii săi „arbitru 
al eleganței". A fost un mare 
precursor. Astăzi, în imensele 
cetăți modeme un singur om 
n-ar mai putea dicta eleganța, 
de aceea rolul său a fost preluat 
de jurnalele și cataloagele de 
modă.

Am în față, proaspăt, mirosind 
încă a cerneală tipografică, un 
„Catalog de produse textile-în- 
călțăminte, 1967—1968". îl des
chid ca pe un album de pictură, 
pregătit să-mi bucur ochii, să 
mai înțeleg cite ceva din com
plicata artă a vestimentației și 
din tainele, uneori atît de as
cunse, ale bunului gust. Dar, 
după ce am privit fiecare pagi
nă, după ce am descoperit cu 
greutate cite ceva mai acătării, 
am rămas pînă la urmă doar 
cu niște întrebări.

Al cui e acest catalog pe care 
nimeni nu îndrăznește să-l iscă
lească, deși cineva l-a alcătuit 
și plătit ? Nici graficianul 
nici fotografii, nici 
editura sau tipografia 
l-a scos de sub teascuri, 
ceea ce este de necrezut, 
măcar firmele care-și

chiar 
care 
Dar. 
nici 

expun

AL
Combinatul

mc, cel mai

siderurgic Galați : Furnalul 

mare din țară, se apropie 

probelor tehnologice

de 1 700

de faza Filozofia
Foto : A. Cartojan operei de

O înțelegere parțială șl 
de suprafață a operelor ar
tistice reduce substanța a- 
cestora la un simplu joc 
imaginativ. Recunoscînd în 
activitatea creatoare rolul 
important al fanteziei, dar 
exagerîndu-1, o atare con
cepție conferă artei doar 
semnificația unei construc
ții în marginea realității. 
Arta ar fi, astfel, în esen
ță, un joc gratuit al spiri
tului, fără legătură origi
nară cu viața și fără să 
răsfrîngă o gîndire proprie 
a creatorului, o concepție 
generală a acestuia asupra 
lumii.

Atari vederi nu cuprind 
însă decît o față a proce
sului de elaborare a ope
relor de artă. Imaginația 
creatoare intervine, de bună 
seamă, în elaborarea artis
tică, dar fantezia nu face 
decît să îmbine într-un mod 
original, inedit, formele și 
întîmplările vieții, dîndu-le 
o nouă semnificație. Liber
tatea imaginativă nu con
duce însă pe artist la o e- 
mancipare de formele reali
tății și, mai ales, nu face 
din opera de artă expre
sia gratuită a unor stări 
de suflet neoi-gănizate. 
Dimpotrivă, marile opere 
artistice apar totdeauna ca 
rod al unei concepții filo
zofice originale, al unei ati
tudini bine definite a artis
tului asupra lumii și vieții, 
al unei viziuni asupra natu
rii omului și a rolului a- 
cestuia în lume.

în marile mituri ale an
tichității, întrupate în ope
re artistice, s-a vădit tot
deauna o înțelegere etică 
sau cosmologică. Mitul lui 
Ghilgameș, de pildă, expri
mă ideea eroului 
tor ; poemele 
heologii le-au

civiliza- 
pe care ar- 
descifrat în

Ion BIBERI

tabletele de lut ale civili
zației sumeriene reprezintă 
o întreagă viziune cosmo
logică și un cod etic amă
nunțit al unor populații 
care au trăit cu cinci mi
lenii în urmă ; Cartea mor- 
ților vechilor egipteni în
fățișează o vastă concepție 
antropologică ; epopeile ho
merice sau teatrul grec de
finesc cu amănunțime înțe
legerea omului antic asu
pra lumii ; sculpturile lui 
Polyktet sau Myron întru
pează idealul estetic al pro
porțiilor desăvîrșite ale 
corpului uman ; măsura și 
ordonanța templului grec 
traduce în forme viziunea 
de simetrie și „limite" a 
grecului, trăind în secolul 
V î.e.n., după cum arhitec
tonica impunătoare a ro
manilor răsfrînge voința de 
putere a unui imperiu care 
cucerise cea mai mare par
te a lumii antice.

De la operele artistice 
scrijelate, în epocile paleo
liticului superior, pe pere
ții peșterilor, transpunînd 
plastic concepția magică a 
omului primitiv asupra 
mii și pînă Ia lucrările 
tiștilor moderni, arta, 
țeleasă în accepția ei de 
talitate a formelor de 
trupare a frumosului, a 
semnat o răsfrîngere 
rectă sau o expresie sim
bolică a unei atitudini re
flexive a omului în fața 
lumii, așadar a unor con
cepții filozofice.

Divina Commedie a lui 
Dante reprezintă o filozo
fie a omului medieval, de-

lu- 
ar- 
în- 
to- 
în- 
în- 
di-

artă
pășind însă prin anticipare 
aceste concepții și anunțînd 
zorile Renașterii. Totul în 
această operă este gîndire 
metafizică, exprimată în 
simboluri ; o semnificație 
de asemenea simbolică, ex- 
primînd la rîndu-1 o con
cepție filozofică proprie 
omului medieval, reprezin
tă și catedrala gotică. Pîn- 
zele lui Bosch, Diirer sau 
Bruegel înfățișează cu ade
văr și putere de expresivi
tate nu numai scene din 
viața populară a epocii din 
jurul anului 1 500, dar și 
o viziune filozofică, de ase
menea caracteristică popu
lațiilor acestei epoci ; s-a 
arătat cîndva cu amănunte 
măsura în care opera pic
turală a lui Rembrandt răs
frînge șl ea o concepție fi
lozofică bine definită, asu
pra timpului.

Astfel, opera de artă, sub 
toate formele ei de expre
sie și în varietatea ei de 
forme, prin prelucrarea 
pietrei, a îmbinării culorii, 
a mișcării 
dănțuire, în 
simbolică a 
în valoarea_ ___„
cuvîntului nu face decît să 
exprime sub formă plastică, 
directă, intuitivă, gîndirea 
filozofică, ce-i alcătuiește 
adevăratul ei substrat și a- 
devărata ei impulsie crea
toare. Cum am putea, în 
adevăr, înțelege stampele 
lui Jacques Callot decît 
prin atitudinea acestui ar
tist față de suferințele șl 
dezastrele războiului 1 Cum 
s-ar putea defini, în același 
timp, opera lui Goya fără 
o referință precisă la atitu
dinea socială a artistului 7

corpului în 
reprezentarea 
teatrului say 

de sugestie a

(Continuare 
Sn pag. a IV-a)

REZONANȚE
CONTEMPORANE IN
MUNȚII DE ARAMA
în septembrie anul aces

ta, corespondentul ziarului 
„Scînteia" pentru regiunea 
Mureș-Autonomă Maghia
ră a transmis prin telefon, 
redacției, următoarea ști
re :

„în anul 1953, un tînăr 
inginer, Crlsti Marin, a 
fost trimis la Bălan, raio
nul Ciuc, pentru a pregăti 
lichidarea minei de aici. 
Din constatările proprii și 
din discuțiile avute cu 
vechi mineri și cu tinerii

importante 
deci închl- 
fi pripită", 
arăta cum

lui colegi a ajuns la con
cluzia că trebuie să mai 
existe rezerve 
de minereu și 
derea minei ar

în știre se
mina nu numai că nu a fost 
închisă ci a cunoscut o 
mare dezvoltare.

Cu 14 ani în urmă lucru
rile s-au petrecut astfel : 
un tînăr inginer minier a 
fost chemat din Rușchița 
(Banat) la cabinetul unui

director general din minis
ter. I s-a vorbit pe un ton 
familiar, mineresc :

— Uite de ce te-am 
chemat : ești tînăr, ne
însurat și poți să lucrezi 
un an-dol undeva mai de
parte. Mergi să te ocupi de 
închiderea unei mine. Pro
fesional,
mine e o 
sântă.

— Unde ?
— Minele 

știi. Foarte 
zeryele pe 
undeva pe
Ciuc, pe lîngă izvorul Ol
tului. E frumos pe acolo. 
O vacantă, hai să-1 spu
nem o vacantă de studii...

închiderea 
treabă i

- unei 
intere-

Nu le 
cu re

fl
Bălan, 

vechi și 
terminate, 
la Miercurea

După tratativele economice
româno-cubaneze

CORESPONDENȚA DIN 
HAVANA 

DE LA V. STAMATE

Arbitrii
eleganței
produsele nu-și dezvăluie 
mele, deși orice catalog de 
gen a constituit 
deauna un prilej de re
clamă pentru fabrici, pen
tru creatorii de modele, pentru 
magazinele de prezentare etc. 
Care să fie motivul acestui mis
terios anonimat ? Modestia ? Cel 
ce va răsfoi catalogul va înțelege 
că adevărata cauză a anonima- 
tvlji este jena de a ne 
prc'enta modele în bună măsură 
depășite sau neinspirate, expuse 
în fotografii „a la minut", lip
site de puterea atracției și, -mai 
ales, a convingerii. De fapt, în 
mo oritatea cazurilor ni se arată 
ce s-a purtat în urmă cu un an 
sau doi și nu ceea ce se va pur-

aai

nu- 
acest 

dintot- 
de

ta în 1968. Conform acestui ca
talog, femeile vor purta la anul 
6 (șase !) perechi de pantofi, 
toate fără tocuri, toate cu talpă 
de cauciuc translucid, fi cîteva 
cizmulițe și ghete pe care le 
ocolesc de cîțiva ani. In schimb, 
bărbații vor avea de ales intre 
două modele de... bocanci, unul 
de galoși și cîteva soiuri de pa
puci de casă. Ce să mai vorbim ?

Și totuși, catalogul poartă o 
iscălitură. O scurtă prefață, în 
care sîntem asigurați că s-a 
procedat „la selecționarea ace
lor produse reprezentative", 
este semnată de Direct' • gene
rală pentru comerțul cu >-odu.se 
textile. încălțăminte, din Minis
terul Comerțului Interior.

recentă conferință de 
reprezentant autorizat 
afirma că sus-numitul 
a fost tipărit tocmai 
demonstra sărăcia de

...La o 
presă un 
al M.C.I. 
catalog 
pentru a
modele și de gust a produselor 
oferite de industria ușoară. 
(Nici nu vreau să mă gîndesc la 
...răzbunarea industriei. Te po
menești că va stopa ș,i bruma de 
modele inspirate pe care le are 
în fabricație sau în proiect}. Cu 
alte cuvinte, niște departamente 
serioase, dotate cu directori și 
funcționari la fel de serioși, că
lătoriți prin străinătate pentru 
schimburi de experiență, pentru 
achiziții de modele, pentru adu
cerea de mostre, dar, mai ales, 
de idei și de gusturi subțiri, își 
dau cu sic sub ochii noștri, ai 
publicului consumator — bine
înțeles, pe banii statului. Vestitul 
„arbitru al eleganței" ar fi în
trebat, pe limba sa, cui prodest. 
Cui folosesc asemenea cataloa
ge nereușite și neinspirate, cui 
folosesc micile sau marile neîn
țelegeri ce răbufnesc din cînd în 
cînd între comerț și industria 
u șoară ? In nici un caz mie, 
cumpărătorului.

Paul DIACONESCU

de 
se ducea

aproape 
unei

Călătorind către minele 
Bălan am încercat, în sin
gurătatea compartimentu
lui, să recompun datele a- 
celei prime călătorii pe 
care a făcut-o pe același 
drum, în urmă cu paispre
zece ani, tînărul inginer, 
îmi închipuiam astfel că 
omul acela, de profesie 
inginer minier, nu putea 
să nu fie răscolit 
drama pe care
s-o provoace. O mină a- 
bandonată este 
întotdeauna resortul 
drame cu implicații multi
ple pentru că ea înseamnă 
o răsucire forțată, către alt 
orizont. a vieții unei 
întregi zone geografice. 
Oamenii acelui loc sînt. în 
clipa aceea, smulși brutal 
din adînca lor dăruire, din 
înlănțuirea afectivă care 
i-a fixat pe solul unei fer
tile germinații de bărbăție 
și tenacitate, sînt trași 
înapoi din acțiunea prin

care s-au apucat să devo
reze filonul aventuros al 
unei 
uni. O mare deziluzie îi 
întîmpină la capătul unei 
galerii care nu mai poate 
înainta pentru că a fost 
lipsită de miezul dulce al 
luptei pentru ceva măreț. 
Adversarul lor înverșunat 
a fugit din arenă...

Drama unei mine aban
donate este, în primul 
rînd, o dramă sentimentală 
pentru că — acesta este a- 
luatul nostru — ne îndră
gostim de tot ce ne înalță 
în straturile superioare ale 
propriei noastre conștiințe. 
Și poate că nicăieri mai 
mult decît într-o mină nu 
se naște și nu trăiește cu 
mai multă vigoare volup
tatea propriei tale puteri. 
Poate tocmai pentru că o 
mină evocă eroismul unei 
mari încleștări se naște 
sentiment de tristețe 
cel care are prilejul 
vadă o mină părăsită, 
s-a întîmplat asta de mal 
multe ori. Odată, demult, 
la Petroșeni, am urcat dea
lul din fața orașului ca să 
mă plimb și-am nimerit 
printre instalațiile părăsi
te ale unei mine vechi. Am 
avut, foarte viu, senti
mentul că mă aflu pe un 
fost cîmp de bătălie în 
care eroismul luptei a a- 
dormit în rugina tunurilor 
schilodite și năpădite de 
iarbă. O gură de mină în 
care nu mai intrase nimeni 
de 
un

fascinante promisi-

un
în 
să

Mi

douăzeci de ani emana 
suflu de gheață și asta,

Mihai CARANF1L

(Continuare 
in pag. a Il-a)

Vizita în Cuba a delegației guverna
mentale române, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, s-a încheiat cu rezultate 
rodnice. In urma tratativelor fructuoase 
desfășurate la Havana, au fost semnate 
două documente importante : Conven
ția cu privire la crearea Comisiei mixte 
româno-cubaneze de colaborare econo
mică și tehnico-științifică și Protocolul 
privind schimburile comerciale și de 
plăți între cele două țări pe anul 1968.

După semnarea documentelor, șefii 
celor două delegații și-au exprimat sa
tisfacția pentru succesul realizat în ca
drul tratativelor, subliniind că acesta 
va contribui la continua dezvoltare a 
relațiilor frățești dintre România și 
Cuba. Gheorghe Rădulescu, după 
ce a mulțumit pentru atenția cu care 
partea cubaneză a înconjurat delegația 
română, a relevat că volumul comer
țului reciproc pe 1968 va fi substanțial 
mai mare decît în 1967. Sîntem mul
țumiți, a subliniat șeful delegației ro
mâne, de activitatea desfășurată de cele 
două delegații ; în baza documentelor 
semnate, există posibilități pentru Co
misia mixtă româno-cubaneză de a găsi 
noi idei pentru dezvoltarea legăturilor 
economice și tehnico-științifice între 
România și Cuba.

într-un interviu acordat corespon
dentului „Scînteii” la Havana, Marcello 
Fernandez, ministrul comerțului exte
rior, șeful delegației guvernamentale 
cubaneze, a declarat, între altele : Sîn
tem mulțumiți de felul cum au decurs 
tratativele cu delegația guvernamentală 
română. Apreciem rezultatele lor ca un 
pas înainte foarte pozitiv în dezvoltarea 
relațiilor noastre politice, economice și 
comerciale. Crearea comisiei mixte ro
mâno-cubaneze deschide o amplă per
spectivă pentru dezvoltarea cooperării 
noasfre economice și tehnico-științifice. 
Pînă acum activitatea de colaborare în

acesf domeniu s-e realizat într-o for
mă mai mult sau mai pufin sporadică. 
De acum înainte, ea va fi la nivel gu
vernamental, în cadrul comisiei ce a 
fost creată. Am semnat de asemenea 
protocolul comercial pe 1968 care mul
tiplică (de cîteva ori) comerful nostru 
fafă de nivelul său actual.

Presa centrală cubaneză subliniază at
mosfera prietenească în care s-au des
fășurat tratativele româno-cubaneze, ară- 
tînd că acordurile la care s-a ajuns — 
semnarea celor două documente — 
constituie o contribuție importantă la 
dezvoltarea relațiilor între cele două 
țări.

Viata 

internaționala

• Intervenția șefului 
delegației române in 
Comitetul Politic al 
Achnării Generale a 
O.N.U. • Conferința 
de presă a președin
telui Franței •() nouă 
reuniune arabă la ni
vel înalt la 9 decem-
brie



PAGINA 2 SClNTEIA — marți 28 noiembrie 1967

viața de partid Cum acționează 
democrația cooperatistă

întărirea economico-organizatorică 
■ cooperativelor agricole de producție, 
înflorirea agriculturii, unul din obiec
tivele fundamentale stabilite de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., este nemij
locit legată de promovarea în con
ducerea cooperativelor agricole a u- 
nor gospodari pricepuți, harnici și cu 
tragere de inimă, neobosiți în efortu
rile pentru perfecționarea activității.

Din multitudinea aspectelor privind 
politica de cadre în unitățile coopera
tiste, mă voi limita, în cuprinsul a- 
cestui articol, doar la problema de 
deosebită importanță principială și 
practică privind raportul dintre cu
noașterea cadrelor care urmează a fi 
promovate și respectarea cerințelor 
democrației cooperatiste. Trebuie su
bliniat de la bun început că este 
vorba de o relație de condiționare re
ciprocă, hotărîtoare pentru succesul 
muncii de întărire a cooperativelor 
agricole.

Un președinte de cooperativă agri
colă se va putea dovedi la nivelul exi
gențelor în măsura în care activitatea 
sa va fi caracterizată nu numai prin 
cinste și hărnicie, dar și prin spirit 
gospodăreso și cunoștințe tehnice și 
economice temeinice, energie și ini
țiativă, receptivitate față de nou și 
capacitate de mobilizare a maselor. 
Desigur, asemenea calități se formea
ză în munca practică și se dezvoltă, 
dar cînd e vorba de cei ce vor con
duce o unitate cooperatistă cuprin- 
zînd sute de familii și o mare avere 
obștească, trebuie să existe certitudi
nea că aceste calități sînt întrunite 
deoarece nu ne putem mulțumi cu 
speranța că „e un tovarăș bun, se va 
descurca el, îl vom ajuta și noi". 
Ajutor trebuie să dăm, firește, și un 
ajutor competent, sistematic, dar in 
primul rînd să îndrumăm pe coopera
tori ca în funcții de conducere să 
promoveze oameni care se ajută sin
guri, nu au nevoie de dădăceală, stau 
pe propriile lor picioare, știu să se 
orienteze, au priceperea și voința de 
a duce pînă la capăt sarcinile încre
dințate. Tocmai alegerea unor aseme
nea oameni, în conducerea cooperati
velor agricole din Drăgănești, Teslui, 
Jugureni, Vișina, Strîmbeni și a mul
tor altora, a contribuit la progresele 
rapide realizate de aceste unități.

Adevărul zicalei „Omul sfințește 
locul" a fost verificat grăitor de ex
periența cooperativelor agricole dip 
Recea și Topoloveni. După ce ani tu

ing. Gh. COSTACHE
secretar al Comitetului regional de partid Argeș

șir au bătut pasul pe loc, ele s-au 
smuls din inerție și au depășit, în- 
tr-un timp scurt, unitățile fruntașe, 
în primul rînd ca urmare a faptului 
că în conducerea lor au fost aleși ca 
președinți Alexandru Vișan și ing. 
Iacob Ion. Se poate afirma cu deplin 
temei că dacă, îndeosebi în raioanele 
Costești, Pitești, Găiești, au fost obți
nute rezultate bune în consolidarea 
economico-organizatorică a cooperati
velor agricole, aceasta se datorește, 
în mare măsură, perseverenței cu 
care comitetele raionale de partid și 
uniunile cooperatiste, asigurînd res
pectarea cerințelor democrației coope
ratiste, au sprijinit promovarea în con

cooperativelor agricole de produc
ție, cu avizul comitetului raional de 
partid, a „organizat" alegerea ca 
președinte a fostului responsabil de 
moară, cu desăvîrșire lipsit de aptitu
dinile necesare unei munci de con
ducere. „Hai să încercăm, poate mer
ge" — și-au spus. Dar n-a mers. După 
ce s-au convins, au repetat „experi
ența" cu alt om, tot atît de lipsit de 
perspectivă. Rezultatul : producții 
mici, pe jumătate cît ale cooperativei 
vecine din Stoicănești.

Cel mai bun cîntar al calităților și 
aptitudinilor consătenilor lor, cărora 
li se încredințează muncă de răspun
dere în cooperativă, îl constituie — 
cum e și normal — aprecierea coope

ÎNSEMNĂRI CU PRIVIRE LA PROMOVAREA CADRELOR 
DE CONDUCERE IN C.AP.

ducerea cooperativelor agricole a ce
lor mai potrivite cadre.

Așa cum ne arată experiența acu
mulată de-a lungul anilor, respecta
rea strictă a cerințelor democrației 
cooperatiste, crearea condițiilor nece
sare ca adunarea generală a coopera
torilor să se manifeste din plin ca for 
suprem de conducere al cooperativei, 
constituie chezășia promovării de ca
dre corespunzătoare în conducerea 
unităților cooperatiste.

Intr-adevăr, cine dacă nu masa 
cooperatorilor este cea mai în mă
sură să cunoască direct, nu din auzi
te, calitățile și deficiențele oamenilor 
din comuna respectivă, a celor pro
puși a fi aleși în conducerea coopera
tivei ? Bineînțeles, este vorba de a se 
ține seama efectiv de voința coopera
torilor, nu de a-i determina să „rati
fice" oameni impuși din afară — așa 
cum, din păcate, s-a întîmplat la une
le cooperative din regiunea noastră. 
Efectele unei astfel de practici s-au 
vădit la cooperativa agricolă Văleni. 
Fără a cere părerea cooperatorilor, 
Uniunea raională Drăgănești-Olt a

Tntîlnire... Foto : Gh. Vințilă

ratorilor înșiși, după cum ei sînt ne
mijlocit interesați ca, în conducerea 
cooperativei să fie promovați oamenii 
cei mai destoinici, capabili să mobili
zeze toate forțele și resursele pentru 
înflorirea cooperativei. Cînd organele 
raionale au asigurat ca promovarea 
unui nou președinte la cooperativa 
agricolă din Crîngeni să fie făcută 
pornind de la părerile cooperatorilor, 
s-a ajuns la alegerea lui Ion Șerban 
care, prin activitatea sa de șef de 
echipă și apoi de brigadier, a acu
mulat o experiență valoroasă, fiind 
prețuit pentru cinstea, energia și spi
ritul său de inițiativă. Rezultatele 
obținute după primul an, arată că ale
gerea a fost bine chibzuită.

A hotărî singuri, dar cu înalt spi
rit de răspundere și exigență, asupra 
celor ce vor alcătui consiliul de con
ducere constituie unul din drepturile 
fundamentale ale cooperatorilor, 
consfințit de Statutul cooperativei a- 
gricole de producție. Aceasta repre
zintă o cerință fundamentală a 
democrației cooperatiste, decurgînd 
din faptul că, potrivit principiilor a- 
cesteia, cooperatorii sînt singurii stă- 
pîni în casa lor — cooperativa agri
colă de producție. Comitetul regional 
de partid a luat măsuri severe ori de 
cîte ori (așa cum s-au petrecut lucru
rile la cooperativa agricolă din Șe- 
laru, raionul Găiești) au fost impuse 
peste capul adunării generale cadre 
de conducere ale cooperativelor agri
cole. Aplicînd indicațiile repețate ale 
conducerii de partid, comitetul regio
nal de partid îndrumă organele și or
ganizațiile de partid din regiune să 
asigure ca nimeni să nu-și îngăduie 
să încalce democrația cooperatistă.

Firește, aceasta nu înseamnă cîtuși 
de puțin că organele de partid ar 
putea adopta o atitudine de expecta
tivă cînd constată anumite neajunsuri. 
Soluția nu e pasivitatea, ci acțiunea 
promptă și fermă prin intermediu) or
ganizațiilor de partid, chemînd masa 
cooperatorilor să-și exercite drepturile 
și atribuțiile conferite prin statutul 
cooperativelor agricole. Trebuie să

arătăm că asemenea manifestări de 
„neintervenție" a organelor locale de 
partid au întîrziat lichidarea situa
ției anormale create într-un timp la 
cooperativa agricolă din Mărunței, 
unde majoritatea posturilor de „res
ponsabili" — de la brigadieri la ma
gazineri, contabili și casieri — erau 
rude ale președintelui cooperativei, 
contabilului șef sau președintelui sfa
tului. Nu e de mirare că, avînd în 
mina lor frînele, diferiții cuscri și 
cumetri închideau ochii față de dife
rite delăsări în muncă și își camu
flau reciproc abuzurile.

Un alt aspect pe care țin să-l relev 
este acela al receptivității organelor 
de partid față de sesizările coopera
torilor. Nu e de mirare că atunci 
cînd la alegerea cadrelor de condu
cere din cooperative nu se pornește 
de la consultarea cooperatorilor, sem
nalele critice ulterioare ale acestora 
nu găsesc ecoul cuvenit. Așa s-au pe
trecut lucrurile cu Jane Zisu, fostul 
președinte al cooperativei agricole de 
producție Gostavăț. Comitetul ra
ional de partid Drăgănești-Olt 
nu a luat în seamă numeroasele 
sesizări privind abuzurile săvîrșite de 
acesta ; mai mult, el a fost lăsat să 
se răfuiască cu cei care-i aduseseră 
critici îndreptățite. Abia la interven
ția comitetului regional de partid a 
fost scos din funcție. Un caz con
cludent s-a petrecut la cooperativa 
agricolă din Vața. Deși cooperatorii 
au cerut în cadrul adunării generale 
înlocuirea președintelui pentru încăl
cări ale legalității și acte de necinste, 
totuși nu s-a ținut seama de aceasta. 
Comitetul raional Pitești al P.C.R. a 
intervenit pentru menținerea acestuia 
în funcție. Cercetarea întreprinsă da 
comitetul regional de partid confir
med temeinicia sesizării cooperatori
lor a dus la înlocuirea președintelui, 
iar comitetul raional de partid a fost 
criticat pentru atitudinea adoptată în 
acest caz.

Deficiențe de felul celor semnalate 
se datoresc faptului că atît unele co
mitete raionale de partid (Drăgănești- 
Olt, Rm. Vîlcea, Muscel) cît și uniu
nea regională a cooperativelor agri
cole, ca și unele uniuni raionale coo
peratiste nu acționează cu consecven
ță pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în asigurarea respectării stric
te a principiilor democrației coope
ratiste.

De chibzuință și spiritul de răspun
dere cu care cooperatorii aleg consi
liul de conducere depinde în măsură 
hotărîtoare ritmul dezvoltării coope
rativei, propria lor bunăstare. Hotă- 
rînd ei înșiși cui încredințează con
ducerea, pe cine investesc cu încre
derea lot, se simt obligați să-i sprijine 
în îndeplinirea misiunii încredințate, 
după cum se simt, pe drept cuvînt, 
îndreptățiți să le controleze activita
tea. Astfel, exercitarea drepturilor și 
îndatoririlor decurgînd din cerințele 
democrației cooperatiste, contribuie la 
activizarea masei largi a cooperatori
lor, la creșterea participării acestora, 
la conducerea treburilor obștești. 
Toate aceste considerente determină 
Comitetul regional de partid Argeș 
să situeze problemele legate de întă
rirea democrației cooperatiste de pro
movarea unor cadre competente în 
conducerea cooperativelor agricole de 
producție pe primul plan al preocu
părilor sale în domeniul dezvoltării 
agriculturii socialiste.

Reclamatii 
sesizări 

răspunsuri
• Trenul-cursă de persoane Ștefănești-Colibași, 

card transportă la și de la locul de muncă salariații 
uzinei de piese auto, face, la ducere, 33 de minute ; 
la întoarcere, însă, depășește, de cele mai multe ori, 
45 de minute. De ce ? Pentru că este ținut pe loc, 
în gara Ciumești, pînă ce trece un marfar în direcția 
Cîmpulung. (Mărfarul nu poate aștepta, dar noi 
putem !) în felul acesta, circa 1 000 de salariațl din 
schimbul I al uzinei Colibași pierd în plus, zilnic, 
din timpul lor liber, 12—15 minute. Soluția pentru 
înlăturarea acestui neajuns e foarte simplă : modifi
carea orei de plecare din Ștefănești a trenului de 
marfă cu pricina. Soluția e simplă pentru cine ma
nifestă cît de cît interes față de îmbunătățirea 
transportului pe calea ferată a muncitorilor din 
această uzină. Dar, după cîte se vede, din atitudinea 
tovarășilor de la Direcția regională C.F.R. Craio
va, care au fost sesizați de mai multe 
acestei chestiuni, nu rezultă acest lucru, 
de cele aproximativ 15 000 de minute 
pierdem zilnic din timpul nostru liber 7

Alexandru
comuna Ștefănești, Argeș

ori asupra 
Nu e păcat 
pe care le

TUDOR

• De peste 6 luni solicităm Sfatului popular orășe
nesc Roman să rezolve problema aprovizionării cu 
apă potabilă a locuitorilor din colonia uzinei de 
țevi. S-a stricat conducta și trebuie să aducem apa 
cu gălețile de la uzina de țevi, distanță de peste un 
kilometru. Conducerea întreprinderii de gospodă
rie orășenească a primit de la noi o seamă de sesi
zări, dar n-a întreprins nimic pentru soluționarea 
cererii noastre îndreptățite. Ce mai avem de făcut, 
tovarăși de la sfatul popular orășenesc ?

Vaiile OLTEANU
Colonia uzinei de fevi din Roman

• La această rubrică a apărut 
o notiță critică în care se relata __ ____ __
verin pîinea e de calitate slabă și se produc multe 
rebuturi. întreprinderea de panificație din acest 
oraș ne răspunde că a luat măsurile care se impu
neau pentru ridicarea calității pîinii. în conse
cință, numărul rebuturilor a scăzut în ultima vre
me de la 1,55 la sută la 1,00 la sută. Lucru îmbucu
rător, de bună seamă. Dar pe cînd înlăturarea com
pletă a rebuturilor ?

acum cîtva timp 
că la Turnu Se-

• Numeroși cetățeni se adresează redacției cerînd 
sprijin în 
de interes 
judicioase 
sector sau 
oameni de 
trimit cu bună știință sesizări neîntemeiate, punînd 
pe drumuri, în zadar, autoritățile pentru efectua
rea de cercetări. Ei stăruie, prin sesizări repe
tate făcute la organele locale și centrale, să li se 
dea cîștig de cauză în chestiuni în care nu au 
deloc dreptate. Iată un caz : Cercel Victor din 
comuna Oteșani, raionul Horezu, se tînguie de mai 
multă vreme, peste tot, că niște cetățeni au ame
najat și deschis ilegal un drum public pe terenul 
său din comuna Măldărăști, același raion. în săvîr- 
șirea acestei nedreptăți — pretinde el — oamenii 
respectivi sînt sprijiniți de salariații sfatului popu
lar comunal. Care este realitatea ? Iată ce ne 
relatează sfatul popular al regiunii Argeș : Dru
mul respectiv nu este deschis acum, ci datează 
de peste 50 de ani; sus-numitul s-a opus să fie 
folosit. îndreptățiți, cetățenii s-au adresat justiției, 
care l-a obligat să lase drumul liber El n-a res
pectat hotărîrea tribunalului, fapt pentru care a 
fost condamnat la 6 luni închisoare corecțională. 
A executat pedeapsa, dar tot nu s-a potolit, ci a 
început din nou cu reclamațiile nejuste, injuriind 
și amenințînd organele locale. Alte reclamatii, alte 
cercetări, deci alt timp pierdut — același rezultat. 
Cercel Victor nu are dreptate. îl întrebăm pe aceas
tă cale : mal e nevoie de o nouă hotărîre a tri
bunalului pentru a se convinge de acest lucru ? 
Dacă socotește că da, îi sugerăm să consulte codul 
penal. La capitolul recidivă I

rezolvarea unor probleme îndreptățite, 
personal sau obștesc, făcînd propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii într-un 
altul de activitate. Dar sînt și unii 

rea credință, reclamagii inveterați, care

Luni dimineața s-a deschis în Capi 
tală expoziția „Lucrările valoroase 
premiate pe anul 1967 de către Co
mitetul de Stat pentru Construcții, Ar

hitectură și Sistematizare"
(Foto : M. Cioc)

Tragerea la sorți a 
obligațiunilor C.E.C. 
cu cistiguri pentru 
luna noiembrie

Cîștigurile în bani, unul din 
multiplele avantaje ale econo
misirii la C.E.C., constituie pen
tru depunătorii pe obligațiuni 
un mijloc însemnat de sporire 
a sumelor economisite. Anual, 
Casa de Economii și Consem 
națiuni acordă la depunerile 
pe obligațiuni C.E.C., prin tra
geri la sorți lunare, un număr 
de 25 344 cîștiguri, în valoare 
totală de 26 580 000 lei.

Tragerea la sorți pentru luna 
in curs va avea loc la 30 no
iembrie in comuna Nehoiu, ra
ionul Cislău. Cu acest prilej se 
vor acorda 2 112 cîștiguri, între 
100 000 lei și 800 de lei. in 
sumă totală de 2 215 000 lei.

Obligațiunile C.E.C. care nu 
au ieșit ciștigătoare la această 
tragere la sorți, participă la 
tragerile la sorți următoare.

0 nouă tragere Loto 
de autoturisme

Un nou prilej de a obține 
autoturisme îl oferă tragerea 
Loto din 5 decembrie, care 
atribuie participanților un 
număr nelimitat de autoturis
me. Se atribuie premii de 
cîte 75 000 lei (un autoturism 
la alegere dintre cele patru 
tipuri acordate la categoriile 
1—a IV-a cu diferența în nu
merar), premii fixe în bani și 
premii de valoare variabilă.

(Urmare din pag. I) 

desigur, pentru că în spa
țiul el nu se mai petrecea 
arderea aceea vulcanică de 
afecțiuni și ambiții, de în
cordare și mîndrie ome
nească...

Așa ar fi urmat să arate 
mina Bălan în clipa în 
care tînărul inginer ar fi 
avut de făcut drumul de 
întoarcere ca să raporteze 
Încheierea misiunii ce 1 s-a 
încredințat. Iar aceasta ar 
fi fost numai una dintre 
coordonatele dramei. Tre
buie să se fi gîndit ingine
rul la toate acestea de 
vreme ce nu s-a putut îm
păca cu ideea închiderii 
minei. S-a gîndit la aceste 
lucruri cu aceeași intensi
tate cu care, în mod sigur, 
și-a plămădit ideea ro
mantică a descoperirii 
unor mari zăcăminte, a a- 
vantajelor economice care 
ar decurge, firesc, de aici 
șl a importantei pe care ar 
reprezenta-o acest fapt 
pentru istoria minelor 
Bălan. Să nu uităm, era 
foarte tînăr pe atunci...

Așa îmi spuneam pe cînd 
mă aflam în drum spre 
Bălan și cer îngăduința 
celor pe care l-am cunos
cut acolo și care m-au in
trodus într-o realitate 
mult mai spectaculoasă să 
reproduc aici aceste gîn- 
duri fie șl numai pentru că 
ele demonstrează cît este 
de palidă imaginația noas
tră în fața celui mai în
drăzneț și mai riguros 
visător care se numește 
viața.

Forța cu care și-a învins 
acum mina Bălan, de data 
asta definitiv, una din 
multele stări critice prin 
care a trecut în lunga el 
istorie, nu putea să se 
nască decît în zilele 
npastre. Din 1600 — anul 
în care i se semnalează 
pentru prima dată exis
tența — și pînă acum, ea 
a fost abandonată și rea
nimată de nenumărate ori.

Doar în timpul confla
grațiilor militare, cînd a- 
rama archebuzelor și a 
ghiulelelor trebuia risipită 
pe cîmpuri, se pomenește 
în scripte despre minele 
Bălan. Una dintre puținele 
inscripții din timp de pace 
dovedește că arama de aici 
era bună și la altceva decît 
la fabricarea armelor. Pe 
la începutul veacului al 
XVIII-lea au lucrat aici 

niște turnători de clopote 
din Odorhei. Dar cine știe 
dacă nu cumva și acele 
clopote erau sortite să a- 
nunțe o nouă înfruntare de 
oști! 7

Legendă sau adevăr is
toric — în cronici se vor
bește de un cioban cu nu
mele de loan Oprea care ar 
fi descoperit locul acesta 
de minerit și s-ar fi apucat 
de un nou meșteșug con
ferind ceva în plus simbo
lurilor Mioriței. Ca dova
dă, oile lui de aramă trec 
mai tîrzlu în proprietatea 
fabricii de armament 
„Manllcher" din Viena 
(pînă în 1880). Au venit 
apoi o mulțime de stăpîni 
vremelnici care au preluat 
unul de la altul minele, 
le-au închis și le-ău des
chis după cum oscila 
cursul bursei. Mina a func
ționat intens în timpul ce
lor două războaie mondia
le. în 1944 a fost închisă. 
S-a redeschis după națio
nalizare (la 11 august 1948). 
în 1949 producea, cu 140 de 
salarlați, 40 de tone de mi
nereu în 24 de ore.

Cel care îmi povestește 
aceste lucruri prin inter
mediul unei foi de hîrtie la 
care, bănuiesc, a lucrat în
delung. a auzit, ca și mine, 
tălăngile de aramă ale 
turmei lui loan Oprea, cio
banul care a avut atîta 
putere de sinteză asupra 
condiției sale.

E ora schimbului de di
mineață, minerii trec către 
galeria Antoniu și mi se 
pare că între ei l-am zărit 
pe loan Oprea. Am să-1 
aștept la ieșire. Pînă a- 
tuncl să ne lăsăm puțin 
conduși pe firul unei mari 
și fundamentale expe
riențe petrecute în ultimii 
cincisprezece ani de viață 
ai minelor Bălan. Nu este 
aventura unui singur om, 
nu este istoria obișnuită a 
unei localități industriale 
din România ultimelor 
două decenii, ci mult mai 
mult : este tabloul sinoptic 
al formării și acțiunii unor 
conștiințe arzătoare deter
minate. în acești ani. să se 
miște și să se adune într-o 
mare forță de creație. Po
vestea aceasta adevărată 
— străbătută de seismele 
înfruntării dintre încrede
re și scepticism, dintre ac
țiunea dinamică și resem
narea birocratică — pînă la 

victoria dovezilor incon
testabile cucerite cu prețul 
unor mari insistențe — po
vestea aceasta nu se putea 
petrece decît acum.

Așadar mina urma să fie 
închisă — concluzie logică 
în urma faptului că rezer
vele ei secătuiseră după 
ce cîteva sute de ani fuse
seră exploatate în fel și 
chip. în 1948 a fost re
deschisă ca să i se extragă 
ultimele mineralizații și în 
speranța că prospecțiile 
geologice începute tot a- 
tunci vor dezvălui noi ză
căminte. Dar geologii mun
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ciseră în zadar. Zarurile 
au fost aruncate...

Așa că, în cele din 
urmă, au fost trimiși aici 

J cîțiva ingineri tineri ca să 
li se ofere prilejul rar al 
participării la lucrările de 
închidere a unei mine — 
după principiul meșteșu
găresc, valabil și la meca
nici, că nu înveți mai bine 
meseria decît pe o mașină 
veche pe care o poți de
monta fără milă.

140 de salariați...
Multi dintre minerii 

vechi plecau către alte cen
tre miniere, strămutîndu-și 
familiile, dezrădăcinîn- 
du-se. Bălanul era o loca
litate obscură, îngropată 
între munți, legată de res
tul lumii printr-un drum 
veșnic acoperit de noroi. 
Ploi și furtuni năpraznice 
se înnodau acolo, în apro
pierea Hășmașului Mare, la 
izvorul Oltului...

Care ar fi putut fi pen
tru un tînăr inginer plă
cerea de a trăi la Bălan 7 
Ce l-ar fi putut pasiona 
acolo 7 Liniștea unui sat 
de munte 7 La vîrsta aceea 
în nici un caz. Problemele 
închiderii minei 7 Era un 
sfîrșit cu întregul lui cor
tegiu de stări psihice si so
ciale și — iarăși — la vîr
sta aceea ești incapabil să-ți 
însușești filozofia sfîrșltu- 
lui. Un început — iată ce 

căutau tinerii ingineri abia 
sosiți acolo. Un orizont 
deschis. înainte de a-și 
căuta pe hartă un alt loc 
spre care să se îndrepte 
cît mai curînd, ei — erau 
cîțiva — au hotărît să facă 
o ultimă încercare de a 
salva mina. în jurul aces
tei idei au început să gra
viteze din ce în ce mai 
multe energii. Ei, tinerii — 
geologii în special : Fekete. 
Kaiser — și-au pus pentru 
prima dată întrebarea dacă 
prospecțiile de pînă atunci 
— în care se investiseră 
destule fonduri — au fost 
sau nu bine orientate... Pă
rea o contestație absurdă 

și nici ei nu credeau în ea 
decît în măsura in care re
prezenta — totuși — o 
șansă : aceea a absurdului. 
Erau înconjurați de tăcere, 
de calm condescendent... 
Și totuși au cerut, au aga
sat. Și în sfîrșit, a venit o 
comisie, în frunte cu un 
profesor... (îi vor mulțumi 
mereu profesorului Vaier 
Luca, pentru înțelegerea 
dovedită atunci). Sigur, 
s-ar mai putea încerca și 
o galerie transversală... 
Deși... Poate, cine știe, se 
poate întîmpla să fi trecut, 
de fiecare dată, pe lîngă 
straturile mineralizate, pa
ralel. și să nu le fi întîl- 
nit... Să mai facem o ul
timă încercare. începem o 
galerie transversală...

O dată cu cuvîntul „în
cepem" un orizont s-a des
chis.

Geologul Adalbert Feke
te — un bărbat înalt și a- 
parent molatic, riguros în 
mișcări și în cuvinte — 
îmi vorbește acum cu o 
sistematizare glacială, con- 
centrînd în formule exacte 
lucruri care au avut de 
fapt o desfășurare incan
descentă, sinuoasă, supusă 
unor capricii inerente 
„Pentru o ultimă încercare 
am primit în 1954 fonduri 
de explorare în perimetrul 
minei 1. Galeria transver
sală a dat unele rezultate 

pe baza cărora, în 1955, s-a 
început exploatarea siste
matică a zăcămîntului. în 
1955 am obținut rezultate 
mai bune care ne-au per
mis continuarea lucrărilor. 
Pînă în 1958 am reușit să 
cartăm toate lucrările vechi 
și noi — pentru că nu 
moștenisem de la vechea 
mină nici o hartă, nici o 
concepție geologică, nici o 
documentație. Pe baza in
terpretării datelor de car
tare a rezultat că zăcămîn- 
tul este posibil să se dez
volte în adîncime, între fa
lia unu și doi. în 1956—57 
ș-a traversat falia mare și 
a reușit identificarea zăcă- 

mîntulul la orizontul mi
nus 50. Rezultatele cerce
tării din anii următori — 
58—59 — au confirmat ipo
tezele noastre. Au fost puse 
în evidentă importante zo
ne mineralizate care au 
permis elaborarea unui 
plan de sistematizare pen
tru dezvoltarea capacități
lor de producție la mina 
unu".

Ne aflăm, prin urmare, 
în plină victorie.

Un angrenaj se pusese 
în mișcare din impulsul 1- 
nițial și acum funcționa 
desfășurat. Un șantier geo
logic al T.P.E.M.N. (Trus
tul de prospecțiuni și ex
plorări miniere noi) s-a in
stalat la Bălan preluînd 
din mîinile tinerilor geo
logi ai minei — ocupați de 
altfel și cu treburile zilni
ce ale extracției — partea 
cea mai grea a acelei oarbe 
vînători subterane. începea 
o nouă etapă.

începea de fapt o lungă 
și foarte complicată cam
panie pentru localizarea 
zăcămîntului, o campanie 
pe care inginerii ți-o vor 
explica cu lux de amănun
te. ți-o vor povesti ca pe 
o vînătoare în care prada 
este hăituită. încercuită, 
scăpată și prinsă din nou, 
pînă cînd este radiografia

tă exact și fixată în trans
parența de calc a munților 
din imaginația geologului. 
O urmărire din aproape în 
aproape și din departe în 
și mai departe pînă cînd 
zone din ce în ce mai 
mari se dovedesc ascunzi
șurile milenare ale unor 
mari stratificații de mi
nerale. Nu lipsesc din a- 
ceastă urmărire nici mo
mente dramatice ca a- 
cela al gestului disperat 
la care au recurs aici geo
logii atunci cînd ultima 
sondă dintr-un șir de fo
rări care trebuiau să gă
sească un zăcămînt a a- 
juns la adlncimea planifi

cată. fără nici un rezultat. 
Și atunci... Atunci, strigînd 
deznădăjduit, geologul a or
donat depășirea adîncimii 
planificate. Și la numai 15 
metri mai în adînc, sapa 
de foraj a intrat în sub
stanța verzuie a minereului.

Povestea e lungă și pal
pitantă, ea are un cres
cendo sufocant, de la des
coperirea primului strat, a- 
proape neînsemnat, pînă la 
fixarea coordonatelor exac
te ale unui zăcămînt, — 
apoi în continuare a altuia 
și mai mare.

Se include aici povestea 
geologului Fekete, care n-a 
mai plecat nicăieri, ci s-a 
însurat cu o tînără func
ționară. înțelegătoare și 
blajină, ușor de convertit 
la pasiunea geologiei, în 
numele căreia, de zece ani, 
străbate munții împreună 
cu soțul și cu fiul ei. în 
fiecare duminică. în căuta
rea pietrelor verzi...

Și bineînțeles este orga
nic încorporat în această 
poveste tînărul directO' al 
minei. De altminteri lui 
i-au revenit în această vre
me șl alte griji : acelea ale 
raportului strict dintre cer
cetare și produc’ie dintre 
producție și dezvoltarea 
socială a localității Bfi'an.

Prospectii’e geologice. ex
plorările — în cazul parti
cular al minei Bălan — au 

fost în acești ani, față de 
măsurile de organizare și 
dezvoltare a minei, în cea 
mai sensibilă interdepen
dentă.

întreaga dezvoltare a mi
nei s-a făcut în cadența și 
cu intensitatea variabilă a 
rezultatelor pe care le ob
țineau, în munca lor, geo
logii. De la un an la altul, 
fondurile alocate minei 
pentru dezvoltarea capaci
tăților de producție și deci 
și pentru asigurarea condi
țiilor sociale — pentru con
strucția viitorului oraș — 
au înregistrat creșteri și 
scăderi, după cum apăreau 
sau nu apăreau pe hărțile 
geologice, noi zăcăminte — 
certitudinea utilității in
vestițiilor. Pentru că zăcă- 
mîntul avea un profil atît 
de capricios — atît de greu 
de depistat șl urmărit — 
nimeni n-a vrut să riște 
un credit mai mare acor
dat minelor Bălan decît cel 
pe care-1 justifica fiecare 
foraj de prospecții în par
te. Se aștepta acea revela
ție a perspectivei sigure și 
de mare anvergură cu care, 
în general, se cocheta și 
pentru care nu existau de
cît presupuneri teoretice.

Iată un tablou al dezvol
tării construcțiilor sociale 
ale actualului oraș Bălan, 
un tablou care poate servi 
și ca diagramă elastică a 
dinamicii stabilirii rezerve
lor de minereu din adîncu- 
rile munților care încon
joară Bălanul : în 1952—53 
s-au construit patru case 
de lemn și un cămin pen
tru burlaci. (Era perioada 
primelor prospecții despre 
al căror rezultat nu se știa 
nimic). Cercetările au e- 
șuat (vă amintiți — explo
rările au trecut pe lîngă 
zăcămînt. Mina urma să fie 
închisă). Nu s-a mai con
struit nimic pînă în 1958. 
(Era după galeria transver
sală care dezvăluise prime
le dovezi ale prezentei re
zervelor). Atunci s-au con
struit 8 apartamente în 
case tip. în anul următor 
a început construcția a 48 
de apartamente. în 1960 a 
început construcția a 120 
de apartamente. (Prospec- 
tiile justificau un oarecare 
optimism). In 1964 s-au con
struit 520 de apartamente 
(sonda care a depășit adîn- 
cimea planificată străbătu
se 80 de metri într-un strat 

masiv de minereu) apoi că
mine pentru burlaci, o po
liclinică, o școală, cantină.

Anul trecut a început 
construcția unui lot cu 440 
de apartamente... Se lu
crează la proiectul unui 
cvartal cu 1850 de aparta
mente. (S-a alcătuit întrea
ga hartă geologică a zăcă
mintelor pe o lungime de 
8 km în adîncurile munte
lui. s-a alcătuit un program 
de dezvoltare a capacită
ților de producție, pînă în 
1980).

Și astfel, urmărindu-se 
intim, cele două resorturi 
principale ale minei Bălan : 
producția și cercetarea ză
cămintelor, ne pun în fata 
unui exemplu strălucit de 
gîndire economică judici
oasă.

Dar iată, schimbul de di
mineață s-a sfîrșit... Cred 
că loan Oprea a și ajuns la 
poartă. Din această clipă 
el își începe, pînă mîine di
mineață, existenta de ce
tățean al orașului.

Pe masa de lucru a direc
torului Marin Cristi se află 
mari întrebări ale prezen
tului și viitorului minelor 
Bălan. Ca director el a avut 
întotdeauna pe masa lui de 
lucru un anumit numă- de 
întrebări, fiecare cu serio
zitatea și greutatea ei. po
trivit fazei în care se afla 
atunci acțiunea pe care a 
fost pus s-o conducă.

Acum, răsfirate în evan
tai, stau acolo întrebările 
cu privire Ia organizarea 
științifică a producției (un 
plan tehnico-organizatoric 
a fost întocmit și 1 se aduc 
retușuri, mereu se ivește 
cîte o nouă resursă în 
structurarea economicoasă 
și de maximă eficientă a 
producției), sau întrebările 
al căror răspuns pozitiv ar 
aduce o stăvilire — strict 
necesară — a fluctuației 
minerilor. O mînă de oa
meni : ingineri, directori, 
secretarul comitetului de 
partid al minei, comentea
ză și încearcă diferite supo
ziții pentru rezolvarea pro
blemei. Fond de locuințe, 
salarizare, condiții de mun
că. mijloace de transport 
— iată cîteva din elemen
tele cu care își construiesc 
ecuațiile.

— Și mai este unul foar
te important — îmi declară 
directorul. Este ceva care 
pe noi ne depășește... Am 

construit un oraș, asta-i 
bine. Minerului care vine 
la noi îi oferim imediat lo
cuință și loc de muncă. Loc 
de muncă pentru el și e- 
ventual pentru fiii lui. Dar 
nu și pentru soția sau fiice
le lui. Este un fapt constatat 
în toate centrele de indus
trie grea. în care sînt ocu
pați în producție numai 
bărbați ; deși resimt și so
țiile necesitatea unei ocu
pații în producție... Nu pu
tem avea, în oraș, cîteva 
mii de mineri și tot atîtea 
casnice... Va trebui, poate 
aici, poate la Sândominic, 
creată una sau mai multe 
unități de industrie ușoară 
care să absoarbă mîna de 
lucru feminină... care să 
dea femeilor posibilitatea 
de a-și valorifica potenția
lul de muncă și de a le 
oferi o ocupație demnă de 
condiția lor actuală... Am 
cerut ministerului, să ve
dem...

Sînt implicații sociale ale 
industrializării — care se 
ivesc uneori pe neașteptate 
și care își cer cu fermitate 
rezolvarea...

Tot acolo, pe masa de 
lucru a directorului se află 
multe alte întrebări. între 
care cele ale perspectivei 
mai îndepărtate... Capaci
tățile de producție au fost 
calculate pînă în 1980. Au 
fost calculate și planificate 
mijloacele de producție șl 
dotările sociale... Se știe 
că orașul de azi este doar 
embrionul unui impresio
nat oraș industrial de 
mîine... în interiorul aces
tei concepții generale de 
perspectivă se află însă 
multele probleme practice, 
unele din ele cunoscute de 
pe acum și aflate aici, pe 
masa aceasta de lucru... 
întrebările acestea consti
tuie problematica zilnică 
a directorului, a aparatului 
său tehnic și administrativ, 
sînt problemele zilnice ale 
marelui colectiv de muncă 
al minei...

Un organism uriaș și pu
ternic care respiră aerul 
ozonat al perspectivei că
tre care se îndreaptă. Oa
menii care îi conduc pașii 
sînt cei care — ca pretu
tindeni în România — în
făptuiesc programul amplu 
si riguros al construcției 
socialiste.
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Cartierul Cornișa din Bacău. In construcție blocuri din panouri mari pre
fabricate (Foto : M. Cioo)

Concepută ca o acțiune menită să 
asigure descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne existente în între
prinderi, fructificarea optimă a poten
țialului tehnic și uman de care ele 
dispun, amplă acțiune de organizare 
pe bazo științifice a producției și a 
muncii — inițiată de conducerea 
partidului — se circumscrie în efor
turile generale pentru ridicarea efi
cienței activității economice în țara 
noastră. Ea a dat roade și în unită
țile industriale din regiunea Hune
doara. Prin aplicarea a numeroase stu
dii și măsuri de certă valoare privind 
organizarea științifică a producției și a 
muncii, în nouă luni, industria regiunii 
a obținut suplimentar, față de plan, 
produse siderurgice, miniere, mașini și 
utilaje în valoare de 184 milioane de 
lei. Este de remarcat faptul că toate în
treprinderile au depășit planul pro
ducției globale și al producției marfă 
vîndută și încasată. In aceeași pe
rioadă s-a depășit cu 3,6 la sută sar
cina de creștere a productivității 
muncii și s-au obținut beneficii su
plimentare de 118 milioane lei.

De bună seamă, rezultatele sînt in
contestabil valoroase. Dar, o analiză a- 
tentă pune în lumină o seamă de 
realități care demonstrează că în u- 
nele întreprinderi acțiunea de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii este încorsetată încă în chin
gile formalismului.

De foarte multă vreme, specialiștii 
din regiunea Hunedoara cunosc că 
noțiunea de „capacitate de produc
ție" este dinamică, capabilă să fur
nizeze „surprize" economice deosebit 
de plăcute. De pildă, numai la oțe- 
lăria Martin nr. 2 de la Hunedoara 
se produc în acest an, la aceleași 
cuptoare, cu peste 240 000 tone de 
oțel mai mult ca anul trecut. „A- 
cest salt spectaculos — ne relatează 
tov. Nicolae Sîntimbreanu, inginer- 
șef al sectorului oțelării — se dato- 
rește aplicării noii tehnologii de ela
borare a oțelului cu ajutorul oxigenu
lui, tehnologie asimilată rapid de o- 
țelarii noștri, precum și unor măsuri 
energice de perfecționare a proce
selor de muncă în sectoarele de pre
gătire, elaborare și turnare a șarjelor".

Exemplul citat demonstrează cu 
prisosință ce înseamnă a dinamiza și 
folosi cu indici superiori capacitățile 
de producție, acesta fiind unul din 
obiectivele importante ale acțiunii a- 
mintite. La fel s-a procedat pînă a- 
cum și la complexul de laminoare 
din combinat, la furdalele de la Că- 
lan, la minele Uricani și Lupeni. In 
același timp însă, industria regiunii 
Hunedoara păstrează încă uriașe re
zerve latente care, în ciuda măsuri
lor preconizate, întîrzie să fie puse 
în valoare. Dintr-o situație existentă 
la comitetul regional de partid re
zultă clar că gradul de folosire in
tensivă și extensivă a capacităților de 
producție nu a înregistrat pretutin
deni o linie ascendentă. Să luăm 
chiar combinatul hunedorean. Dacă 
la începutul anului cele două furna
le de 1 000 mc atinseseră indici teh- 
nico-economici comparabili pe plan 
european, la ora actuală fumaliștii 
se zbat într-un cerc vicios de difi
cultăți tehnico-organizatorice care di
minuează serios posibilitățile de spo
rire a producției de fontă. „Cauzele 
principale — își exprimă părerea 
maistrul Nicolae Mărculescu — rezi
dă în formalismul cu care au fost 
privite măsurile propuse de noi pen
tru perfecționarea muncii. Cocsul și 
aglomeratul autofondat de slabă ca
litate, ca urmare a aprovizionării de
fectuoase, au provocat serioase de
ranjamente în funcționarea furnalelor. 
Pe de altă parte, conducerea combi
natului și, în special, Ministerul In
dustriei Metalurgice n-au asigurat 
piesele de schimb de necesitate ab
solută pentru agregate. Din această 
pricină, la furnalul nr. 8 s-au pier
dut numai în trimestrul III circa 5 009 
tone de fontă.

Chiar și în oțelării și la laminoare 
— unde realizările de pînă acum 
sînt considerate foarte bune — exis
tă rezerve nebănuite. Dintr-o discu
ție cu tov. ing. Nicolae Agachi, di
rectorul general al combinatului, am

(Urmare din pag. I)

SÎNT FRUCTIFICATE
IDEILE VALOROASE?

mestre — 70 500 tone minereu de 
fier și 25100 tone cărbune brut peste 
plan — așa par a spune. Iată însă 
că din sectorul minier ne parvin date 
și fapte care atestă că succesele s-au 

peste 15000 tone oțel. Pe aceeași obținut aproape în exclusivitate pe

reținut următoarele date: „Dacă în 
oțelăriile Martin s-ar reduce la jumă
tate timpul de staționare a cuptoa
relor, în prezent ridicat, sporul su
plimentar de producție s-ar ridica la 

cale, laminoarele de profile finite 
ar putea realiza în plus încă circa 
30 000 tone de profile".

Desigur, calculul prezintă mult in
teres. El a fost cuprins în măsu
rile de organizare științifică a pro
ducției și nimeni nu se îndoiește de 
realismul și posibilitatea lui de rea
lizare. De ce s-a abandonat totuși 
ideea reducerii duratei de staționare 
nejustificată a agregatelor de bază ? 
Un anumit răspuns se poate desprin
de din cele relatate de tov. Constan
tin Toma, secretarul comitetului de 
partid de la oțelăria Martin nr. 2 : 
„Cerințele actuale ale producției de 
oțel impun să asigurăm cuptoarelor 
campanii lungi de funcționare inten
să. Noi nu putem însă realiza pe 
deplin acest deziderat tehnic. De ce ? 
Pe de o parte, nu dispunem de sto
cul necesar de fier vechi, iar pe de 
altă parte forurile de resort din mi
nister acționează încet pentru pregă
tirea corespunzătoare a fierului vechi".

Cu un plus de pregnanță, feno
mene de tărăgănare în aplicarea mă
surilor principale se manifestă și în 
unele exploatări miniere din regiune. 
Se cunoaște prea bine că statul a in
vestit sume importante pentru dezvol
tarea extracției de cărbuni și mine
reuri din Valea Jiului, de la Teliuc, 
Ghelar, Deva, Brad. La fel de bine 
se știe că aceste investiții n-au dat 
peste tot rezultatele scontate din 
punct de vedere al producției și pro
ductivității’ muncii. Studiile de per
fecționare a organizării producției și 
a muncii în minerit au vizat, în pri
mul rînd, soluționarea acestor proble
me. Cum s-au concretizat studiile ? 
In primul rînd prin îmbunătățirea rit
micității producției miniere, toate ex
ploatările realizîndu-și producția glo
bală. In al doilea rînd, prin depăși
rea sarcinii de creștere a productivi
tății muncii.

S-ar putea crede că totul, e în per
fectă ordine. Cifrele, după trei tri- 

cele economice, cît și a altor cadre de 
specialiști din întreprindere. Numai o 
simbioză perfectă între acești fac
tori de răspundere creează posibili
tatea lărgirii unghiului de soluționare 
a problemelor, reușindu-se să se în
trevadă în strînsă corelare latura teh
nică și cea a eficienței economice a 
producției.

Dezbaterea colectivă a multiplelor 
probleme tehnice și economice de 
către membrii comitetului de direc
ție constituie, desigur, doar o latură 
a muncii și conducerii colective. în 
înțelesul cel mai deplin, conducerea 
colectivă nu poate fi concepută decît 
acolo unde dezbaterea colectivă a 
problemelor se întrepătrunde intim 
cu răspunderea personală, precisă a 
fiecărui membru din colectivul de 
conducere, cît și a verigilor din struc
tura întreprinderii. înfăptuirea aces
tei indispensabile cerințe în activita
tea comitetului de direcție presupu
ne, bineînțeles, o rațională reparti
zare a sarcinilor între membrii co
lectivului de conducere, întărirea exi
genței și disciplinei în muncă, ope
rativitate și inițiativă în rezolvarea 
problemelor din compartimentele pe 
care le conduc. în nici un caz, con
ducerea și munca colectivă nu tre
buie să ducă la diluarea răspunderii 
în rîndul membrilor comitetului de 
direcție — ei răspund colectiv de în

Un nou obiectiv 
la C. S. Galați 

Laminorul 
de benzi 
la cald

GALAȚI (coresp. „Scinteii").
— La Combinatul siderurgic 
de la Galați au început lucră
rile la un nou obiectiv de bază
— laminorul de benzi la cald. 
Halele acestui nou obiectiv vor 
ocupa o suprafață de circa 
60 000 mp. Aici semifabricate
le laminorului slebing, aflat 
acum in etapa finală de con
strucție, vor fi transformate in 
benzi cu o lățime de 1 700 mm 
fi cu o grosime de 1,5—12 mm. 
Instalațiile moderne cu care 
va fi înzestrat noul laminor vor 
permite executarea automată a 
principalelor operațiuni tehno
logice. Este vorba despre des- 
țunderizarea semifabricatelor, 
accelerarea fi frinarea cajelor, 
sortarea produselor finite. 
Cu ajutorul televiziunii indus
triale va fi supravegheat si 
controlat întregul proces teh
nologic. Noul obiectiv indus
trial va fi pus în funcțiune în 
a doua jumătate a anului 1969 
și va prelucra o mare parte a 
semifabricatelor realizate de 
laminorul slebing.

Anchetă pe tema aplicării măsurilor de 
organizare științifică a producției și a muncii

seama unor măsuri tehnico-organiza
torice de moment, uneori prin sim
ple artificii organizatorice, lipsite de 
viabilitate — și nu datorită aplicării 
ideilor și propunerilor valoroase pri
vind organizarea științifică a produc
ției și a muncii. O situație statistică 
demonstrează că, datorită sectorului 
minier în principal, în regiune a cres
cut față de anul trecut valoarea utila- 

La fabrica de motoare electrice Pitești

treaga activitate a întreprinderii și 
personal de activitatea compartimen
telor ce le sînt repartizate. în aceasta 
rezidă, de altfel, eficiența conducerii 
și muncii colective.

După mine, această chestiune con
stituie doar un aspect al problemei 
în discuție și ea se referă, așa cum 
s-a văzut, la cadrele de conducere 
permanente ale întreprinderii. Pen

Comitetul de direcție
tru a întări și mai mult gradul de 
competență al organului de condu
cere și muncă colectivă, socotesc că 
ar fi bine ca în comitetele de direc
ție ale marilor întreprinderi in
dustriale — și uzina noastră este 
una dintre ele — să fie incluși, așa 
cum se preconizează în cazul consi
liilor de administrație ale centrale
lor, oameni de știință, cercetători, 
cadre didactice și alți specialiști cu 
îndelungată experiență și înaltă ca
lificare. Chiar dacă acești specia-

Cifrele de bilanț, lapidare și siste
matizate, au un limbaj al lor. A- 
tunci cînd se înscriu pe o curbă me
reu ascendentă, este clar că activi
tatea întreprinderii „pulsează" din 
plin, pe baza fructificării inițiativei 
și a energiei creatoare, a înțelepciu
nii colective — toate înmănuncheate 
și armonizate de gîndirea tehnico-e- 
conomică. Valoarea acestor cifre, cu 
acoperire practică, este cu atît mai 
apreciabilă cu cît ele se consemnea
ză într-un timp relativ scurt, așa cum 
este cazul Uzinei metalurgice din 
Iași.

Aici, primele probe tehnologice au 
avut loc la sfîrșitul anului 1963. In 
1966, deci după trei ani de 
„rodaj", scriptele uzinei înregistrau, 
totuși, fenomene ca neîndepliniri de 
plan, procente ridicate de rebuturi și 
produse... declasate, neritmicitate a 
livrărilor și indisciplină contractuală. 
Ele erau urmate de „traumatisme" 
financiare, adică pierderi materiale și 
bănești. Dar după 10 luni ale a- 
cestui an ? Redăm numai o cifră : 
23 487 000 lei. Ce înseamnă ea ? Ma
terializarea procentelor peste plan la 
indicatorul producție-marfă. Semnifi
cativ este că această depășire sub
stanțială este însoțită și de o alta, la 
fel de importantă : aproape 16 mili
oane lei beneficii suplimentare. Re
virimentul s-a produs. Ce l-a deter
minat ? Am descifrat impulsurile lui 
împreună cu ing. loan Sălăjan, direc
torul uzinei.

După plenara din decembrie 1966 
a C.C. al P.C.R., pe primul plan al 
vieții economice a uzinei a fost pusă 
rentabilitatea înaltă — care, „în con
cepția noastră a devenit alfa și ome
ga producției". Aprecierea aparține 
directorului uzinei. Ca urmare, toate 
eforturile, orice măsură, orice decizie, 
fiind mai întîi solid fundamentate, au 
fost canalizate spre „vîrful" amintit. 
Un accent deosebit s-a pus pe ridi
carea gradului de utilizare extensivă 
și intensivă a principalelor agregate.

jelor nefolosite și a celor ou termene 
de montaj depășite.

Ceea ce este însă mai semnificativ 
pentru acest sector, este gradul de 
folosire a forței de muncă și a timpu
lui de lucru. Ing. Gheorghe Iliescu, 

directorul tehnic al Combinatului car
bonifer din Valea Jiului, făcea recent 
un subiect de mîndrie din faptul că 
s-a reușit „un salt substanțial” în 
creșterea productivității muncii. „La 
ora actuală, datorită măsurilor apli
cate — ne argumenta dînsul — ob
ținem o producție mai mare cu 1 800 
tone de cărbune pe zi, în vreme ce 
numărul de posturi a fost redus cu 

liști ar participa numai la ședințe, 
ei tot ar putea să ne dea un ajutor 
considerabil în rezolvarea diferitelor 
probleme, curente și de perspectivă. 
Ca să fiu fidel gîndului, aș merge 
cu ideea chiar mai departe și, în a- 
cest sens, ea concordă întru totul cu 
aceea a tov. prof. ing. Constantin 
Aramă, membru corespondent al A- 
cademiei, care arăta nu de mult, tot 

în paginile ziarului „Scînteia" că, 
ar fi de dorit ca oamenii de știință 
— și după mine, și ceilalți specia
liști amintiți mai sus — să participe 
nu numai la luarea de hotărîri, ci 
chiar și la activitatea unor echipe 
de studii în diferite domenii ale ac
tivității întreprinderii.

în mecanismul practic de lucru al 
comitetului de direcție se vor găsi, 
de bună seamă, modalitățile cele mai 
bune. în orice caz, de pe acum ne 
putem da seama ce importanță are

La Uzina metalurgică 
din Iași:

prin prisma
înaltei rentabilități
Extensivă, adică în timp, prin redu
cerea opririlor planificate și elimina
rea celor accidentale. Pentru aceasta, 
„sub lupă" s-a situat mecanismul re
parațiilor capitale. După un studiu 
atent, la utilajele care se pretau s-a 
adoptat metoda reparațiilor pe sub- 
ansamble, preventiv-planificată, pie
sele și subansamblele, întreg proce
sul respectiv fiind pregătit și efec
tuat pe baza unei temeinice docu
mentații tehnice, elaborată de fiecare 
dată prompt. Eficacitatea a țîșnit cu 
putere, îmbrăcînd un dublu avantaj : 
pe de o parte, așa cum spuneam, re
ducerea opririlor planificate și evi
tarea celor accidentale, iar pe de altă 
parte micșorarea în acest an a costu
lui reparațiilor cu peste 900 000 lei.

88 la 1000 tone cărbune extras. A- 
ceasta numai pe calea creșterii pro
ductivității muncii".

Fără a diminua cu nimic aceste 
rezultate, să vedem dacă s-a acțio
nat în direcțiile principale. Datele a- 
rată că în Valea Jiului 19 sectoare 
din 43 și 149 de brigadieri dintr-un 
total de 401 nu-și realizează integral 
sarcinile de plan. Chiar dacă am ac
cepta părerea fatalistă, vînturată de 
unele cadre de conducere din Valea 
Jiului, că „în minerit nu pot fi toți 
peste plan", sîntem puși în dilemă 
de propriile afirmații ale conducerii 
combinatului. Ce fel de măsuri de 
organizare științifică a producției și a 
muncii s-au aplicat, de vreme ce sec
toarele și brigăzile sub plan, în loc 
să scadă, s-au înmulțit ? întrebarea are 
deplină valabilitate și pentru alte în
treprinderi miniere din regiune.

Situația este similară, pe alocuri 
chiar îngrijorătoare, și în ce privește 
folosirea timpului efectiv de lucru. Pe 
regiune, de la începutul anului și pînă 
acum se înregistrează un volum de 
aproape 1,5 milioane ore-om pierdu
te prin întreruperi în procesul de 
producție, absențe nemotivate, în
voiri. Cu totul de neînțeles este că 
absențele nemotivate au început să 
crească în ultimele luni tocmai în 
acele întreprinderi unde se afirmă că 
s-au luat „cele mai energice" mă
suri pentru creșterea timpului efectiv 
de lucru și întărirea disciplinei în 
producție. Adică la Combinatul car
bonifer Valea Jiului și întreprinderea 
minieră Deva.

Comparînd la unele întreprinderi 
capitolele privind beneficiile și pier
derile, ne punem în mod firesc în
trebarea : cum este totuși posibilă 
conviețuirea, în aceeași casă, a succe
selor incontestabile cu anomaliile de
venite anacronice ? Iată un caz. Ing. 
Vasile Vasu, directorul general al U- 
zinelor mecanice Cugir, prezenta nu 
de mult ca un mare succes „de casă" 
economisirea a 130 tone de metal, 
prin aplicarea unor măsuri de orga
nizare științifică a producției. In 
schimb, a omis să arate că uzina a în
registrat pînă acum pierderi provocate 
de rebuturi de aproape 3 milioane 
de lei și că are serioase rămîneri în 

ca organul de conducere șl muncă 
colectivă să fie informat cu exacti
tate asupra diferitelor laturi ale ac
tivității economice a întreprinderii. 
O informație economică rapidă și 
cuprinzătoare oferă posibilitatea a- 
doptării celor mal corespunzătoare 
decizii și la momentul oportun. De
sigur, nu numai comitetul de direc
ție, ci și fiecare compartiment va 

trebui să dispună de elemente infor
mative temeinice, astfel ca fiecare 
membru al colectivului de condu
cere să cunoască profund activitatea 
din compartimentul său și, în același 
timp, să sesizeze toate aspectele ac
tivității de ansamblu a întreprin
derii.

Ca un element ce nu trebuie, de 
asemenea, să lipsească din modali
tatea de lucru a comitetului de di
recție, îl constituie faptul că în 
munca sa să se bizuie pe larga par

Utilizarea intensivă s-a obținut prin 
îmbunătățirile tehnice și tehnologice 
aduse producției, prin atingerea in
dicilor de exploatare proiectați, mon
tarea rapidă a unor mașini sosite 
„proaspăt" în uzină, ridicarea califi
cării cadrelor. Trebuie neapărat men
ționat, în acest context de preocu
pări, un alt domeniu în care s-a ac
ționat decisiv. Este domeniul normă
rii științifice a muncii. începutul l-a 
constituit o intensă activitate pentru 
întărirea spiritului de disciplină în 
producție, potrivit hotărîrii de partid 
și de stat în acest sens. Concomitent, 
au fost extinse normele fundamen
tate tehnic, care oglindesc cantitatea 
de muncă realist necesară pentru exe
cutarea lucrărilor, în funcție de pro- 

urmă la asimilarea unor noi tipuri de 
mașini-unelte.

Din păcate acest caz nu este sin
gurul. Pare surprinzător, dar ing. Va
sile Florea, directorul întreprinderii 
miniere Hunedoara, susține : „Nu e- 
xistă I Noi luorăm pe baze științifice. 
Măsurile se aplică cu rigurozitate. 
Mina Ghelar și Uzina de preparare 
Teliuc, care în parte ne-au dat îna
poi, merg acum bine. Am și redus 
cu 4 milioane lei volumul împrumu
turilor restante". Să lăsăm însă la o 
parte aceste afirmații și să vedem 
care este situația reală. întreprinde
rea este și acum „hrănită" din fon
durile statului cu 19 milioane lei ; 
pierderile planificate, în loc să fie re
duse, au fost sporite cu 2,3 milioa
ne lei. în plus, împrumuturile res
tante se cifrează și în prezent la 7 
milioane lei. Mina Ghelar, atît de 
lăudată, are și acum o restanță de 
peste 800 m 1 de lucrări miniere, iar 
la uzina din Teliuc — timpul efectiv 
de lucru reprezintă abia 83 la sută.

Referindu-se la tărăgănarea aplicării 
soluțiilor avansate de organizare știin
țifică a producției și a muncii, tov. ing. 
Gheorghe Bucur, secretar al comite
tului orășenesc de partid Hunedoara, 
ne declara : „O serie din propune
rile de valoare au fost împinse să fie 
aplicate abia în anii 1969—1970, pen
tru simplul motiv că unele conduceri 
de întreprinderi vor să fie scutite de 
„bătaie de cap". Dar tot atît de ade
vărat este că anumiți specialiști ma
nifestă rețineri în ce privește promo
varea ideilor înnoitoare, rețineri argu
mentate de teama falsă de a nu da 
producția peste cap. Tuturor acestor 
conducători de întreprinderi și spe
cialiști trebuie să le amintim din nou 
că organizarea științifică a producției 
și a muncii este, în esență, o ches
tiune de competență și îndrăzneală 
tehnică, de pricepere și inițiativă".

Proiectul de Directive ale C.C. al 
P.C.R. subliniază că activitatea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii trebuie să devină o preocu
pare permanentă și competentă . în 
fiecare unitate economică. Ră- 
mîne deci ca o sarcină de prim or
din a conducerilor întreprinderilor din 
regiune, a ministerelor lor de resort, 
a organelor și organizațiilor de partid 
de a-și conjuga eforturile pentru ca 
studiile întreprinse pînă acum în ca
drul acestei acțiuni, aprofundate și 
completate în continuare cu altele, 
să fie fructificate din plin, să-și do
vedească efectul în ridicarea pe o 
treaptă superioară a eficienței între
gii activități economice a unităților 
industriale hunedorene.

Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii"

ticipare a colectivului întreprinderii 
la rezolvarea problemelor ce le ri
dică activitatea economică. în acest 
sens, unii germeni de muncă co
lectivă s-au dezvoltat în uzina noas
tră. Este suficient să spun că toate 
acțiunile întreprinse de noi. în ul
timii ani, pe diverse planuri, au fost 
Inițiate și duse la capăt de mari co
lective ce reuneau numeroși munci
tori, tehnicieni, ingineri, economiști. 
Pentru a se valorifica și mai bine 
inițiativa colectivului, în adunările 
generale ce se vor ține semestrial, 
comitetul de direcție va trebui să 
pună în dezbatere problemele real
mente importante ce urmează să fie 
rezolvate, pentru ca întreaga masă 
de salariați să-și poată spune cu- 
vîntul și să facă propuneri cît mai 
judicioase. Cu toată grija trebuie 
evitată primejdia de a imprima a- 
dunărilor de salariați un caracter 
strict bilanțier. Ceea ce cred că este 
și mai important, propunerile făcute 
trebuie să fie în mod obligatoriu a- 
nalizate de comitetul de direcție, iar 
măsurile să fie operativ aplicate.

Acestea ar fi, după mine, cele 
cîteva elemente indispensabile care 
ar trebui să se regăsească în acti
vitatea comitetului de direcție, pen
tru a face din el un organ capabil 
să imprime întregii activități a în
treprinderii o eficiență economică 
continuu ascendentă. 

cesul tehnologic rațional organizat, 
Stimulatorie a fost utilizarea mai com
pletă a timpului de muncă și, mai a- 
les, acțiunea de perfecționare a ca
lificării. In acest scop, la insistențele 
uzinei și cu sprijinul forului tutelar, 
pe lîngă ea va funcționa din acest 
an o școală profesională serală, cu o 
durată de 3 ani, pregătind cadre ca
lificate pentru unele meserii defici
tare încă : laminatori, strungari, su
dori. Ca urmare, productivitatea mun
cii a fost și ea impulsionată fiind 
pînă în prezent cu aproape 5 pro
cente mai mare decît sarcina prevă
zută inițial.

Latura cantitativă, ritmul riguros, 
nu au impietat de loc calitatea pro
ducției. Dimpotrivă 1 Colectivul uzi
nei privește de la un timp „cantita
tea, dar și calitatea” ca două ches
tiuni înlănțuite strîns pe temelia pro
movării tehnicii avansate. In mai pu
țin de 4 ani de la darea în funcțiu
ne a uzinei fuseseră asimilate în fa
bricație 418 tipodimensiuni de țevi și 
65 tipuri de profile îndoite. Cu toa
te acestea, nu s-au depus armele. E- 
conomia națională, beneficiarii aveau 
și au continuu nevoie de alte sorti
mente care să reducă importul, să sa
tisfacă mai bine necesitățile. Condu
cerea și colectivul uzinei au înțeles 
pe de-a-ntregul aceste solicitări, pu- 
nînd în slujba satisfacerii lor utila
jele modeme ale întreprinderii, ca
pabile să înnoiască sistematic gama 
produselor finite, să o diversifice. 
Așa se explică de ce, în ultimul timp, 
ritmul de asimilare s-a accelerat, ur- 
mărindu-se cu strictețe și îmbunătă
țirea calității produselor, amplifica
rea valorii lor intrinsece, cît și a va
lorii de întrebuințare. Fiecare „fisu
ră" la calitate, cunoscută operativ de 
conducerea uzinei, își găsește cu re
peziciune antidotul. O dovadă : re
ducerea procentului „admis" de țevî 
declasate de la 6 la sută din valoa
rea producției la 0,9 la sută, ridi- 
cîndu-se ponderea țevilor de catego
ria I de la minim 94 la sută la 99,1 
la sută.

S-a îndreptat, concomitent, și rit
micitatea producției, ca un deziderat 
imperios al îndeplinirii obligațiilor 
contractuale asumate, al asigurării u- 
nei activități financiare sănătoase, dar 
și ca o consecință a gradului supe
rior de organizare și programare a 
procesului tehnologic. Serviciul de a- 
provizionare și cel al desfacerilor cau
tă să înlăture preventiv orice surpri
ze, prin concentrarea atenției spre 
problemele cheie ale sarcinilor lor. In 
același timp, conducerea uzinei, prin 
intermediul dispecerilor, confruntă 
zilnic graficele de producție, intervi
ne riguros la impasuri, renunțîndu-se 
la practica constatărilor sterile. Re
zultatul ? In ultimele patru luni s-au 
obținut următoarele ritmuri : 35,7 la 
sută în decada I, 31,7 la sută în 
cea de-a Il-a și 32,6 la sută în de
cada a IlT-a. Asaltul în producție, cu 
gravele sale consecințe, a fost prac
tic eliminat. Și-a spus deci cuvîntul 
organizarea științifică a producției și 
a muncii. De altfel, din 34 de studii 
elaborate, nu fără eforturi, 18 au ter
men de aplicare chiar în acest an, iar 
12 au fost materializate. Efectul : se 
va obține un spor față de plan de 12 
milioane Iei la producția marfă, cu 
beneficiile corespunzătoare. Iar pro
ductivitatea muncii urmează să creas
că în următorii ani cu 215 la sută 
în comparație cu 1967.

Accentul a căzut și pe diminuarea 
consumului specific de metal. S-a 
răspuns prin fapte, cu claritate, in
dicațiilor partidului. De pildă, la 
banda de țevi el a fost micșorat la 
1 109 kg pe tona de produs finit, față 
de norma de consum de 1117 kg/tonă 
și de 1 159 kg/tonă, cît s-a realizat 
în 1966. Economiile, pe 9 luni, sînt 
de bun augur — 1 050 tone bandă și 
143 tone metal. Mai sînt, desigur, mul
te de făcut. începutul e salutar, dacă 
ținem seama că anul trecut consu
mul de metal pe uzină a fost depă
șit cu 6 266 tone. Acțiunea aceasta 
merge mînă în mînă cu întărirea cer
cetării științifice aplicative. Nu de 
puține ori, unele din problemele pro
ducției s-au soluționat chiar la nive
lul uzinei. Un exemplu recent: îm
bunătățirea parametrilor laminorului 
reductor, ceea ce a determinat la 
rîndul ei ridicarea calității sudurii și 
creșterea productivității muncii.

Se privește, deci, în perspectivă, se 
acționează în numele ei, ceea ce con
stituie o garanție că recentele docu
mente ale plenarei C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie a. c. vor găsi la u- 
zina ieșeană un teren fertil și pro
pice propulsării nivelului rentabilită
ții, a întregii eficiențe economice spre 
culmi mai înalte.

Dan POPESCU

La „Electroputere"

Calculator electronic 
destinat cercetării 

științifice
La uzina „Electroputere” din 

Craiova a fost pus în funcțiu
ne un calculator electronic 
destinat activității de cerce
tare științifică. El se utilizează 
la modelarea matematică a 
diferitelor fenomene ce au loc 
în domeniul funcționării ma
șinilor electrice rotative, trans
formatoarelor de forță și apa- 
ratajelor, precum și la rezol
varea unor probleme de pro
iectare și de cercetare a pro
duselor fabricate în uzină.

(Agerpres)
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• Un taxi pentru Tobruk : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2173 — orele 19,30), PATRIA — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45.

• Loans ; REPUBLICA (completare Micii înotători) — 9,45; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, MODERN (com
pletare Tovarășa) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.

• Cine va deschide ușa 7 LUCEAFĂRUL (completare Orașul) — 
9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30.

• O fată fericită : VICTORIA (completare Băiatul șt cărbunele) 
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA (completare Mlaștina tăcută) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21.

• Zece negri mititel : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
ARTA (completare Sub semnul trainicei prietenii româno- 
bulgare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA (com
pletare Laboratorul vieții) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Opera de trei parale : CENTRAL — 9; 11,30; 14,30; 17,30 : 20,30.
• Un minut de adevăr : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• Ecou pe coastă : LUMINA (completare Orașul fără străzi) — 

9—16,30 In continuare ; 18,30; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
• Slndbad marinarul : DOINA (completare Micii Înotători) — 

11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, VITAN (completare Ziua recoltei 
1967) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

• Mondo cane — Viața plină de surprize i TIMPURI NOI — 
9—21 tn continuare.

• Vulturii zboară devreme : UNION (completare Retrospectivă 
Jubiliară) — 15,30; 18; 20,30, BUZEȘTI (completare Mlaștina 
tăcută) — 15; 17,45; 20,30.

• Un idiot la Paris : GIULEȘTI (completare Armonie) — 15; 17; 
19; 21.

• Profesorul distrat : FEROVIAR — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15, 
EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15 (la ambele com
pletarea Efemere), AURORA (completare O fabulă modernă) 
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA (completare Le
genda) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

cinema
• Sus milnile, domnilor polițiști ! : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO

POARE (completare Orizont științific nr. 9/1967) — 14; 16; 
18; 20.

• Salvele Aurorei : DACIA (completare Stircul, pasăre reptilă) 
— 8,30—20,45 în continuare.

• Fantomas contra Scotland Yard : GRlNGAȘI (completare Ar
monie) — 15,30; 18; 20,30, FLACĂRA (completare Aventurile 
Iul Bobo-Clty) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

• Operațiunea Crossbow : BUCEGI — 9—13,30 în continuare ; 
16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.

• Canaliile : UNIREA (completare Pilule II) — 15,30; 18; 20,30.
• Ocolul : TOMIS (completare Efemere) — 9; 11,15; 13,30; 16; 

18,15; 20,30.
Povestea țarului Saltan : POPULAR (completare Laboratorul 
vieții) — 15,30; 18; 20,30.

• Pe cer trece carul mare : MUNCA — 16; 18,15; 20,30.
• Cum să furi un milion : MOȘILOR (completare Orașul) — 

14,15; 16,30; 18,45; 21.
• Pasărea Phănlx : COSMOS — 15; 17,45; 20,30.
• Sora cea mare : VIITORUL (completare Aventurile Iul Bobo- 

Clty) — 15,30; 18; 20,30.
• French-Cancan : COLENTINA (completare Vecinii) — 16;

18,15; 20,30.
• Subteranul î VOLGA — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunătorii : RAHOVA (completare Despre fumat. Aprindeți 

o țigară) — 15,30; 18; 20,30.
• Testamentul Incașului : PROGRESUL (completare Orizont 

științific nr. 9/1967) — 15,30; 18; 20,30.
• Sfidare : LIRA (completare Jety) — 15,30; 18; 20.
• Prostănacul : DRUMUL SĂRII (completare Scuzați, atracții) 

— 15; 17,30; 20.
• Spartacus — ambele serii : FERENTARI — 9; 15,30; 19,30.
• Comisarul X : COTROCENI (completare Aventurile lui Bobo- 

Clty) — 15,30; 18; 20,30.
• Amprenta : PACEA (completare Băiatul și cărbunele) — 15,45; 

18; 20,15.
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Filozofia operei
de artă

(Urmare din pag. I)

Concepția filozofică alcătuiește, in 
adevăr, substratul adine al fiecărei 
opere de artă. Va trebui totuși să 
deosebim opera de artă de lucrarea 
filozofică propriu-zisă, prin felul in
tim al împlinirii el formale : filo
zofia lucrează cu noțiuni șl abstrac
ții, formulează teorii și înjgheabă 
sisteme, în timp ce opera de artă 
îmbracă reflexia filozofică în sim

boluri, o exprimă în Imagini, în m< 
tafore, în forme plastice. Arta ești 
tn același timp, o expresie potența: 
a realității, o recreare a acestei 
după noi simetrii, proprii viziun 
personale a artistului. Orice oper 
de artă cuprinde și în același tim 
dezvăluie contemplației înțelegătoa 
re un sens. Acest sens nu este îr 
tîmplător, secundar, încorporat ope 
rei de artă printr-o îndemînare teb 
nică, sau printr-un procedeu ar 
tificial. Sensul filozofic este con

Ecoul actului critic
Fornlm de la o certitudine șl a- 

Bume : cărțile de critică literară se 
epuizează repede din librării, deși 
nu s-ar putea spune că numărul ti
tlurilor este mic. Dimpotrivă. (Alt
fel stau lucrurile cu tirajul, într-a- 
devăr insuficient). Există un feno
men nou și, într-un fel, surprinză
tor : după romane (e vorba de cele 
mai Izbutite) cartea de critică este 
«ea mai solicitată. Interesul față de 
problemele literaturii și artei este 
un indiciu peremptoriu pentru ni
velul general de cultură al societății 
noastre. Publicul simte nevoia să se 
edifice, să-și confrunte opinia cu cea 
a unul om de specialitate care, ori
cum, are la dispoziție instrumente 
perfecționate și experimentate în 
judecățile de valoare și în analiza 
artistică. Chiar dacă uneori, mai ales 
din partea creatorilor de artă, se 
cultivă un sol de scepticism față de 
critică, ea a fost și va rămîne mij
locul principal de evaluare artistică, 
a cărui necesitate e cu atît mai mare 
cu cît fenomenul artistic e mai di
vers și mai complex. De aici derivă, 
firește, și răspunderea ei amplifi
cată. De aici rezultă, de asemenea, 
un fapt sigur și anume acela că ac
tul critic se valorifică nu numai în 
raport cu sine însuși, ci și în raport 
cu ecoul său public, cu eficacitatea 
lui.

Asupra acestui aspect se cer for
mulate cîteva delimitări, întrucît la 
o sumară analiză a literaturii critice 
se constată anumite neînțelegeri. Ple
dăm cumva pentru o critică simplis
tă care să „vulgarizeze" înțelesurile 
literaturii coborînd la nivelul de jos 
al publicului ? Excludem oare cri
tica eare să se adreseze specialiști-

Premiera filmului

„CINE VA DESCHIDE UȘA ?“
Problema răspunderii părinților pen

tru formarea și educarea tinerei ge
nerații este tema noului film româ
nesc — „Cine va deschide ușa 
prezentat luni seara in premieră pe 
țară la cinematograful „Republica" 
din Capitală. Scenariul aparține scrii
torilor Alexandru Andrițoiu și Nicolae 
Ștefănescu. Regizorul filmului, Gheor- 
ghe Naghi, a folosit o echipă de actori 
formată din Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Corina Constantinescu, Draga Olteanu, 
Vasilica Tastaman, Aurel Cioranu, 
Aura Andrițoiu și copiii Armand Opres 
cu, Monica și Cristina Teodorescu.

Cu acest prilej au fost prezentați 
publicului cîțiva dintre realizatorii fil
mului. Spectacolul, la care au luat 
parte oameni de cultură și artă și un 
numeros public, s-a bucurat de un | 
frumos succes.

Filmul a fost distins recent la Festi- | 
valul internațional al filmului pentru R 
copii de la Teheran cu mențiunea spe- | 
cială a juriului pentru oalitatea regiei, g 

(Agerpres) | 

în memoria lui I 
Jonathan Swift

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii și UNESCO, luni 
a avut loc în sala Dalles o seară 
închinată împlinirii a 300 de ani de 
la nașterea lui Jonathan Swift. 
Manifestarea a fost organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
ți Artă, Comitetul național pentru 
apărarea păcii și Uniunea Scriito
rilor, în colaborare cu I.R.R.C.S. și 
Comisia națională pentru UNESCO.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Ion Horea, secretar al U 
niunii Scriitorilor, conf. univ. Vera 
Călin a vorbit despre viața și ope
ra autorului — romancier, pole
mist, poet și militant de frunte al g 
luptei pentru libertatea poporului H 
irlandez — subliniind influența ho- 3 
tărîtoare exercitată de lucrările lui g 
asupra dezvoltării ulterioare a li- 9 
teraturii engleze și a altor litera- 9 
turi.

In încheiere, cei prezenți au vi g 
donat filmul artistic „Călătoriile i 
lui Guliver".

(Agerpres)

SEARĂ DE FILME 
DANEZE

Institutul Român pentru Reia ' 
țiile Culturale cu Străinătatea a 
organizat luni, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S., o seară de filme da 
neze.

Asistența, în rîndurile căreia se 
aflau Octav Livezeanu, vicepre- . 
ședințe al I.R.R.C.S., funcționari | 
superiori din Ministerul Afaceri- | 
lor Externe, precum și Richard 3 
Wagner Hansen. însărcinat cu afa- 9 
eeri ad-interim al Danemarcei la 3 
București, a urmărit un program n 
de filme documentare puse la dis 1 
poziție de ambasada Danemarcei » 

(Agerpres) R

lor ? Firește, nimic din toate acestea, 
problema pe care vrem s-o ridicăm 
e aceea, elementară, ca un critic să 
aibă mereu în vedere că scrie pen
tru un public, că este dator acestuia, 
că ignorarea cititorului echivalează 
cu abandonarea condiției de critic. 
După modul scientist în care abor
dează problemele, după limbajul teh
nicist, cîteodată dificil și pentru con
frați, unele cronici, recenzii și arti
cole publicate în presa literară sau 
în cea cotidiană par adresate exclu
siv specialiștilor, omițînd faptul e- 
sențial că actul critic este mijlocul 
principal de inițiere a publicului, un 
ghid în interpretarea operei. Să 
ne transpunem un moment în situa
ția unui cititor care, citind și reci
tind o poezie mai dificilă, spre a-1 
descifra sensurile și valoarea, face 
apel la ajutorul unei cronici care, 
în loc să-1 dumirească îi trezește noi 
perplexități. Dacă poezia nu l-a des
curajat, ci poate l-a stimulat să per
severeze (e vorba de un cititor per
severent), o cronică ce încifrează în 
loc să descifreze creează cu siguran
ță un complex de inferioritate care 
îndepărtează. Dacă un scriitor, un 
compozitor pot fi uneori nebuloși, 
obscurlzanțf (șl sînt), criticul trebuie 
să fie totdeauna limpede, pentru că 
el este și un mijlocitor între creator 
și publicul consumator fără de care 
arta nu poate exista (public ce poate 
fi mai numeros sau mai restrîns. dar 
care există ca atare). Cu greu poți 
accepta critici claustrați în propriul 
univers, pentru că ei îndeplinesc un 
oficiu civic, ca educatori ai gustului 
public pe care-1 orientează spre va
lorile veritabile, avertizînd asupra 
imposturii și falselor valori. De a- 
ceea trezesc nedumeriri acele recen
zii sau cronici în care se vehiculează 
un limbaj criptic, intrat parcă în 
competiție cu obiectul analizat. Ră- 
mîi uneori cu bănuiala că recenzen
tul se teme de a nu fi suspectat că 
n-a-nțeles cutare operă dacă nu-i 
mimează stilul, ceea ce e o dublă 
eroare : mai întîi pentru că limpe
zirea comunicării este dovada su
premă a înțelegerii profunde a celor 
comunicate și în al doilea rînd pen
tru că mimarea facilă este o probă 
de neasimilare a fondului. Să ne 
amintim de claritatea cu care Tudor 
Vlanu a comentat dificila poezie a 
lui Ion Barbu, de limpezimea cro
nicii Iui G. Călinescu de la „Ade
vărul literar și artistic", de fermi
tatea limbajului lui Eugen Lovinescu 
de la „Sburătorul". să-1 evocăm pe 
Titu Maiorescu despre care Tudor 
Vianu spunea : „Cugetările sale do- 
bîndesc totdeauna forma perenă a 
inscripției sau a textului de lege atît 
de puțin ne putem sustrage eviden
tei lor constrîngătoare. înțelesului 
lor deplin cristalizat, eliminînd orice 
aproximație, orice umbră sugestivă". 
Desigur, conștiința relativității cri
teriilor în judecata critică a cîștigat, 
de la Maiorescu încoace, mult teren, 
și o anume doză de precauție în a- 
precierea literară este o probă de 
binevenită modestie critică. Dar de 
aici și pînă la cultivarea expresă a 
ambiguității și echivocului este o 
cale lungă, ale cărei rădăcini se gă
sesc în nivelul scăzut al conștiinței 
critice, în lipsa de curaj care, de 
multe ori, este expresia unei com
petente îndoielnice. O judecată si
gură, bazată pe o pregătire de spe
cialitate. pe cultură și pe gust îșl 
permite libertatea de a fi severă și 
curajoasă. Chiar dacă irită, ea im
pune și cei admonestați vor depune 
armele, cu zgomote sau tacit, mai 
devreme sau mai tîrzlu. Ambiguita
tea în critică se manifestă adesea 
printr-un fel de „ignoratlo elenchi", 
printr-o derogare abilă de la subiect, 
în realitate prin escamotarea pro
blemelor legate de o serie sau alta 
și prin substituirea propriului fond 
de idei. Asistăm astfel la un act tipic 
de narcisism critic ce poate fl, une
ori, Interesant, dar care e destul de 
departe de îndatorirea elementară a 
criticului. De altfel, credem că si
tuația de „mijlocitor" nu are de ce 
să îi creeze acestuia o anume stare 
de iritare, un secret complex de in
ferioritate, fapt pentru care în anu
mite momente abdică de la obliga
țiile sale și forțează poarta „crea
ției". Astfel că în loc să cîștigăm în 
înțelegerea și adîncirea unei scrieri, 
ni se interpune, între cititor și res
pectiva scriere, mereu același chip, 
chinuit sau exuberant, placid sau 
irascibil, care este al criticului. Nu-i 
vom putea cere, desigur, niciodată 
să se ignoreze pe sine, așa ceva 
nu e cu putință și nici nu e nece
sar, îi vom pretinde numai să lase 
suficient loc și pentru opera anali
zată. Critica este, în fond, și un act 
de renunțare la etalarea pro
priului eu, pentru a face loc, cu ge
nerozitate, cunoașterii operei analiza
te. Noroc că totuși critica se scrie, nu 
se pronunță în fața unul auditor, 
căci mulțl critici ar fi puși în situații 
delicate dacă și-ar citi articolele pe 
care le publică totuși cu dezinvol
tură. Luați de condei, furați de pro
priul miraj, ei uită opera și scriu 
despre ale lor, se extaziază de pro
priile gînduri și idei, de propriul 
stil. Scriu deci despre ei, apropo de 
operă, cînd lucrurile ar trebui să 
se petreacă invers. Narcisismul în 
critică este o dovadă de infantilism, 
în timp ce detașarea, obiectivitatea 
sînt un „ipso facto" al criticii ma
ture. Cunoscutul estetician german 
M. Geiger, vorbind de cele două 
laturi ale contemplației — „concen
trarea externă" (ceea ce ar cores
punde obiectivități!) și „concentrarea 
internă" (subiectivitatea) — consideră 
că adevărata atitudine estetică constă 
într-o „concentrare externă", în 
orientarea spiritului către însușirile 
de structură ale obiectivului estetic. 
„Concentrarea internă", asupra pro
priilor efecte, ar fi mai degrabă 
semnul unei atitudini diletante și 
fals estetice.

Adeseori se vorbește de „vocația 
critică" și este limpede că fără un 
asemenea dat nu se poate împlini 
o carieră critică. De regulă noțiunea

se leagă exclusiv de cultură, gust, 
și mai ales de talent, făcîndu-se abs
tracție de latura ei etică, fundamen
tală. Prin natura muncii sale, criti
cul nu întrunește niciodată adeziu
nea totală : afirmă șl neagă, admiră 
și penalizează, încurajează și descu
rajează, unicul său scop fiind ade
vărul. Uneltirile și clevetirile mă
runte, intrigile și calomnia, simpa
tiile șl antipatiile, aplauzele șl flu
ierăturile nu trebuie să-1 abată din 
drumul său, criticul „din vocație" 
scriind parcă pentru posteritate.

Ca orice profesie, critica are ser
vitutile sale inerente, reclamă obli
gații care pot să nu fie pe placul tu
turor, dar trebuie acceptate. Una din
tre obligațiile de această natură, ar fi 
pentru unii critici aceea de a se 
ocupa de totalitatea fenomenului li
terar pe care-1 trăiesc. Un critic este 
însă un fel de seismograf al vremii 
sale, trebuie să reflecte întreaga via
tă literară a epocii pe care o stră
bate, cu victoriile și înfrîngerile ei, 
firește văzute prin propria-i perso
nalitate, rămînînd ca posteritatea 
să valideze sau să infirme optica 
sa. A adopta calea minimei re
zistente. cum se întîmplă, eliminînd 
din cîmpul critic ceea ce cade în a- 
fara gustului propriu sau a preferin
țelor, este o probă de inaptitu
dine critică. Preferințe poate avea 
orice cititor, dar un profesionist are 
obligații în plus. Eugen Lovinescu, 
spre a lua un exemplu, a consemnat, 
în cele zece volume de Critice tot ceea 
ce s-a creat în epoca sa, și astfel 
stau lucrurile și cu Pompiliu Con
stantinescu sau Perpessicius. La o 
asemenea cerință s-ar putea ivi, de
sigur, replici, între care una o bă
nuim ca sigură șl anume : de ce.

în definitiv, un critic nu și-ar în
gădui să selecteze opere și autori 
și să alcătuiască o scară proprie de 
valori, bazată pe valorile viabile și 
înlăturînd nereușitele prin ignorare 
să impună contemporanilor și poste
rității marile lzbînzl ? Nu este oare 
aceasta o întreprindere mai utilă de
cît cheltuiala de energie pentru niște 
rebuturi pe care peste cîțiva ani ni
meni nu le va mai pomeni ? Vom 
răspunde categoric negativ la o ase
menea interpelare șl iată, succint, 
de ce :

— Este de suspectat vocația unui 
critic care nu este sensibil la mișca
rea vie, la efervescența spectaculoa
să a vieții literare a vremii sale, din 
care se zămislesc totdeauna capodo
perele, imposibil de conceput într-un 
climat apatic și monoton.

— Criticul are datoria să arate 
contemporanilor chipul viu, nefardat 
și neidilizat al literaturii vremii sale.

— Un critic adevărat este funciar 
înzestrat și cu „demonul negației", 
el știe cît se poate învăța și din 
eșecuri, nu numai din izbînzi.

— Ar fi o probă de imens orgoliu 
aceea de a crede că selecția sa va 
fi validată.

— Este calea cea mal comodă de 
practicare a criticii, susceptibilă deci 
sub raport etic. O profesie exercitată 
fără conștiința înfruntării dificultă
ților este practic ratată. De multe 
ori drumul drept și demn este presă
rat cu obstacole, cu dureri și renun
țări. Dacă însă idealul criticului 
echivalează, în Intensitate, cu imagi
nea Mecăl din „Noaptea de decem
brie" a lui Macedonski, destinul său 
se va împlini cu strălucire.

Pompiliu MARCEA
Institutul agronomic „N. Bălcescu” din Capitală. Student ii anului V la lucrări 

practice Foto : M. Cioo

Expoziție 
regională 
de artă
plastică

CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii"). Duminică s-a deschis la 
Cluj expoziția regională de artă 
plastică. Au fost expuse 107 lu
crări de pictură și 40 de scul
ptură, aparținînd unui număr de 
87 de artiști. Astfel, sculptorul 
Romul Ladea e prezent printre 
altele cu compoziția „Ion Agîr- 
biceanu" ; Virgil Fulicea cu 
portretul „Andrei Mureșanu" ; 
Emil Gocan cu bustul lui 
„Cloșca" ; Mihai Barbu cu 
bustul lui „Petru Rareș“ ș. a. 
Pictorii Bene Iosif, Andrăs Zol- 
tan, Lucia Piso, Petre Abru- 
dean, Kovacs Zoltan prezintă 
luvrări cu o tematică variată. 
Alături de aceștia se remarcă 
și artiști din generația mai tî- 
nără, ca Liviu Florian, Paul 
Sima, Ion Mitrea, Vasile Cri- 
șan, Papadopoulos Anton etc.

Nu peste multe zile, în sălile 
Muzeului de artă se va deschide 
și expoziția de grafică, unde au 
fost selecționate circa 40 de lu
crări semnate de peste 20 de 
artiști.

t V
18,00 In direct... Transmisiune de 

la Cabinetul regional de Infor
mare tehnlco-economlcă Bacău. 
18,30 Pentru copil : Ecranul cu 
păpuși. „Circul" de Cicerone Teo
dorescu — Prezintă Teatrul de 
păpuși din Brăila. 19,05 Pentru 
tineretul școlar: Școli și tradiții 
— „Insigna centenarului" — Film 
dedicat Liceului „B. P. Hasdeu" 
din Buzău. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 19,45 Agenda dv. 19,50 Bu
letinul meteorologic. 20,00 Aven
turile lui Tarzan. 20,26 Album de 
poezie : Varlațlunl pe o temă au
tumnală. 20,40 Seară de teatru : 
„Șeful sectorului suflete" de Al. 
Mirodan — Interpretează Teatrul 
de comedie — în pauză : Poșta 
televiziunii. 22,40 Telejurnalul de 
noapte.

teatre

Leonida Teodorescu

„CRIVĂȚUL DE ASEARĂ"
Iarnă, undeva în zona 

geografică a stufului, pe un 
grind pustiu și sălbatic . în 
camera radiofonistului 
Cristache o mînă de oameni 
stau încordați în așteptarea 
semnalului pentru începe
rea secerișului. De afară se 
aude vîntul viscolind iar 
printre rafalele lui răzbate 
vag, o melodie, ca un reci
tativ ușor tînguit: „lume 
lume, soră lume". înăuntru 
așteptarea devine neliniști
toare. enervantă ; acești oa
meni nu sînt obișnuiți cu 
inactivitatea dar semnalul 
întîrzie. Afară vîntul se 
întețește ; Bătrînul, pazni
cul magaziilor, și Tînărul 
se plimbă pe grind si dis
cută despre stuf, despre 
viscol, despre viață și 
dragoste; oamenii aceștia li
niștiți, scurți la vorbă, au 
împrumutat parcă ceva din 
dramatismul, aspru și sim
plu al peisajului straniu și 
fascinant ce-i înconjoară. O 
mică lume pe care începem 
încet să o deslușim din 
frînturile revelatoare ale 
gîndurilor și preocupărilor ; 
o lume care nu ni se dezvă
luie din povestirea dialo
gată coerent a unei vieți 
sau a unei întîmplări ci 
tocmai din Interferarea a- 
cestor frînturi de discuții, 
de gînduri și de mici în
tîmplări: ceva s-a întîmplat 
si se întîmplă cu fiecare în 
parte (cu Griguță visătorul, 
cu grijulia bucătăreasă 
Lina, cu ursuzul Sebastian) 
șl cu Cristache în special. 
A venit aici, nu de mult; 
muncește corect și tăcut, 
încolo — așa cum spune 
Tînărul — „femei nu, bău
tură nu, trăiește aiurea, să 
se afle-n treabă". E adevă
rat, Cristache are o rană 
deschisă : a comis o fraudă 
pentru a-1 salva pe fratele 
iubitei sale, a fost sanc
ționat — chiar Lela a votat 
împotriva lui — a fugit și 
s-a retras aici ; s-a închis 
în el cu un aer de demni
tate rece ca un dezmoște
nit. Aici, ea care îl căuta, 
va veni, ca un semnal sau 
ca fata stufului din visele 
lui Griguță, și-1 va regăsi. 
Va înțelege el acum că în
crederea în om nu înseam
nă acoperirea sau iertarea 
greșelilor, abaterea de la 
normele eticii socialiste ? 
Va înțelege ea acum că lă-

sîndu-1 să plece convins că 
„binele" i-a fost răsplătit 
cu „răul" nu i-a zdrunci
nat încrederea în oameni ? 
Vor înțelege ei, și o dată 
cu ei și Griguță și Tînărul 
și Sebastian că oamenii nu 
pot fi taxați după aparen
ță ci după faptele și după 
consecințele faptelor lor, 
că fără încredere (dar nu 
oarbă), în oameni nu se 
poate trăi și munci, nu se 
poate nici visa ?

Piesa de debut a lui Leo
nida Teodorescu stîr- 
nește interesul, nu în pri
mul rînd datorită peisaju

eroilor săi ; ca și buna cu
noaștere a lor și mai ales 
siguranța cu care desenea
ză profiluri, surprinde re
acții și le integrează într-o 
atmosferă propice, atmos
feră bine subliniată ; în 
susținerea tezei sale etice 
toate acestea se dovedesc 
eficiente artistic și dato
rită dialogului sobru (re
plica e îndeobște laconică, 
colorată și plină de suges
tii) care tinde să caute și 
să confere poezie celor mai 
simple și obișnuite fapte (e 
adevărat uneori cu orice 
preț „cu luminarea" cum

carnet teatral
lui insolit în care eroii tră
iesc și nici datorită modali
tății sale mai apro
piate reportajului sau 
stilului cinematografic de- 
cît regulelor construcției 
clasice, ci mai ales proble
mei de etică socialistă pe 
care o aduce în discuție, 
problemă reală a vieții și 
actualității noastre. Autorul 
nu-și propune să ne rela
teze o istorie, un caz (de 
aceea și lasă cumva drama 
deschisă sugerînd o pers
pectivă posibilă și firească 
dar fără a impune un fals 
final fericit) ci ca un re
porter adevărat se lasă 
parcă în voia însemnărilor, 
retușindu-le ulterior, obiec
tivat, pentru a le cristaliza 
și a le ordona în vederea 
descoperirii sensului lor 
grav, semnificațiilor etice. 
Pentru că în ultimă in
stanță acest reportaj dra
matic despre „crivățul de 
aseară" este o meditație cu 
privire la omenie și dem
nitate, o pledoarie pentru 
încrederea în oameni șl în 
viață, încrederea avînd aici 
rolul de catalizator al ma
turizării conștiinței care la 
rîndu-i fortifică relațiile 
dintre oameni. Ceea ce sur
prinde plăcut în scrisul lui 
Leonida Teodorescu este 
acuitatea observației, ade
vărul de viață care vibrea
ză în faptele și gîndurile

prezentat de Teatrul „Al. Davila" din Pitești) 
nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Castl- 
liana — 19,30, (sala Studio) : 
Regina de Navara — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară (spectacol

— 20. (sala din str. Al. Sahia

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Scaunele 
— 20.

• Teatrul „Barbu Delavrancea" : De la București la vale — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate pinzele sus — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Vrăjitorul din Oz — 17.
• Circul de stat : Atracțiile manejului — 19,30.

se spune). Pentru că rele- 
vînd calitățile incontestabi
le (mai ales pentru un de
butant) nu vrem să omi
tem a-i semnala lui Leo
nida Teodorescu neîmplini- 
rile lucrării sale. Trebuie 
să-1 atragem atenția a- 
supra unei insistente sti
listice volte (desigur din 
dorința de a crea atmosfe
ră, ceea ce și reușește 
de multe ori), prin re
petări de cuvinte, fraze, 
idei care diluează fiorul 
poetic mai ales atunci cînd 
dispersarea acțiunii, discon
tinuitatea ei, este și ea 
căutată ; de aceea substan
ța dramatică nu îndeajuns 
de densă și profundă nu 
mai rezistă și uneori se 
naște senzația de sărăcie a 
spiritului de observație, de 
superficialitate în posibili
tățile de analist ale auto
rului. Pentru că totuși pie
sa cuprinde o vibrație sin
ceră, o seînteie de viață au
tentică, se cere o mai a- 
tentă autocenzurare. Dinco
lo însă de aceste insatisfac
ții, piesa se anunță ca un 
debut mai mult decît pro
mițător iar autorul ei cu o 
vocație certă pentru tea
tru, vocație care se im
pune a fi valorificată pe 
viitor în plan artistic supe
rior, îndreptată spre sem
nificații mai de adîncime.

Teatrul din Brăila a pri
mit cu interes această lu
crare ; chiar și în condi
țiile unei echipe actoricești 
poate mai modeste în for
te decît altele si chiar 
în condițiile vitrege ale 
lipsei de sală proprie (încă 
un teatru în reparație, fără 
certitudinea că într-un 
viitor apropiat — adică în 
2 ani — va beneficia de un 
sediu) jucînd deci într-o 
sală cu totul nepotrivită, 
mai ales pieselor de atmos
feră cum este si „Crivățul 
de aseară".

Invitat Ia Brăila, tînărul 
regizor Cristian Munteanu 
(de la Radioteleviziune) a 
izbutit o clară și fidelă 
transcripție scenică a 
piesei : el a intuit foarte 
bine specificitatea lucrării

— într-un fel și dificultatea 
ei — și folosind atent teh
nica cinematografică a 
„plimbat" reflectorul, smul- 
gînd din întuneric siluetele 
eroilor, recompunînd cu 
discreție din fragmentele 
dispersate destinele lor 
sugerate în text. O exa
gerată preocupare pentru 
cursivitatea narațiunii și a 
învăluirii el într-o undă li
rică a sustras însă atenția 
regizorului de la ritmicita
tea reprezentației care în
deosebi în partea a doua 
suferă de lentoare, deve
nind monotonă. Altfel spec
tacolul este limpede, curat, 
beneficiază de un decor 
simplu, care (minus ten
dința de a ilustra peisajul) 
creează atmosfera locului 
izolat (scenograf Victor 
Crețulescu), de o ilustrație 
muzicală inspirată (Mihai 
Roman) dar se susține mai 
ales prin cîteva evoluții 
actoricești pregnante. Pe 
năbădăiosul Griguță l-a in
terpretat Bujor Macrin cu 
multă sensibilitate, dezvă
luind expresiv universul 
candorii pline de farmec a 
adolescentului visător : tî
nărul actor îl investește pe 
Griguță cu o permanentă 
vitalitate sugerînd nuanțat 
puritatea acestui suflet des
chis. Foarte spontan și sim
plu exprimă Mihai Vel- 
cescu febra Tînărului ne
încrezător. frămîntat și plin 
de poftă de viață, în dialo
gul său cu Bătrînul, a cărui 
înțelepciune cînd bonomă, 
cînd iscoditoare a fost cu 
autentică emoție și căldură 
transmisă de Nae Niculae 
într-o remarcabilă compo
ziție. Se remarcă apoi tînă
rul Nicolae Ivănescu în ro
lul ursuzului Sebastian, ju- 
cîndu-i durerea nerealizării 
cu o amărăciune în care 
strecoară accente de ironie 
dură. Bineînțeles. Aglae 
Metaxa (invitată în re
prezentație) reușește cu 
experiența sa artistică să 
creioneze reținut profilul 
pitoresc al bucătăresei 
Lina, realizînd în scena 
morții un moment de teatru 
demn de subliniat. Pe Cris
tache l-a jucat Petre Simio- 
nescu ; actor înzestrat, el 
are cîteva momente bune 
(actul II) dar nu reușește 
(poate șl din pricină că e 
prea matur pentru perso
naj) să ne facă să înțele
gem că sub mîndria severă 
a eroului există o rană des
chisă ; mai mult relief per
sonal se cerea acestui per
sonaj. interpretat prea alb 
și linear ; tot așa cum și 
Marllena Negru ar fi tre
buit să dea ziaristei Lela 
mai multă strălucire și 
suplețe spirituală. Cuplul 
acesta e încă perfectibil, 
solicită un plus de efort 
creator, spre împlinirea 
reușitei artistice a teatru
lui brăilean. căruia îi a- 
plaudăm inițiativa în pro
movarea dramaturgiei ori
ginale.

Emil RIMAN

substanțial operei artistice. faci 
parte Intimă din însăși esența aces 
teia.

Formularea generală a acesto 
constatări va fl confirmată prin re 
ferirea amintită la operele datorat 
marilor creatori al artei universale 
Leonardo da Vinci a fost un gîn 
ditor șl un savant; Goethe a avut < 
filozofie ; concepția Comediei uman 
a lui Balzac presupune vederi ge 
nerale asupra omului șl societății 
ciclul romanelor lui Zola și-a avi 
ca punct de plecare teoriile asupr 
eredității, expuse cîțiva ani m; 
înainte de profesorul Prosper Lucas 
poezia militantă a numeroșilor scrii 
tori români și străini ai vrem, 
noastre izvorăște dlntr-o înțeleger 
progresistă a societății moderne și i 
poziției omului în această socletat<

Aceste referințe, oricît de fugitiv 
șl de sumare, vor fi dovedit, ere 
dem, rolul hotărîtor al gîndlrll filo 
zofice în elaborarea operei artistice 
Referința la operele artei româneșt 
va aduce o nouă confirmare aces 
tel observații. Unele din aceste ope 
re izvorăsc direct dintr-o concepții 
filozofică generală, exprimată îr 
imagini și viziuni : Scrisoarea I l 
lui Emlnescu deschide cititorului îr 
același timp o perspectivă cosmolo
gică și o înțelegere a locului ocupai 
In lume de gînditorul modest, care 
cutreieră mental spatiile și nesfîrși- 
tul timpului ; Scrisoarea III deschi. 
de. de asemenea, într-un diptic, o 
viziune istorică și o satiră socială ; 
Luceafărul exprimă o gîndire sim
bolică, Glossa înfățișează o înțelep
ciune. ca, de altminteri, opera emi
nesciană. socotită în întregul el, din 
care un loc aparte 1 se cuvine 
Sărmanului Dionis.

Alături însă de operele artistice, 
In care gîndlrea filozofică apare cu 
evidență, va trebui să ne oprim a- 
supra operelor de artă în care ati
tudinea filozofică este Implicită, dis
cretă, înveșmîntată In simbol șl ex
primată In forme, metaforă șl Ima
gine. Opera lui Ion Creangă răsfrîn- 
ge o atitudine filozofică de împăcare 
cu viața, de apartenență la adîncul 
realității populare, de înțelepciune, 
caracteristică poporului român. Se 
vădește, în acest sens, în întreaga 
literatură șl artă populară sau cul
tă românească o concepție filozofică 
specifică, întrupată deopotrivă în pro
verbe și basme. în înălțarea mînăs- 
tirilor, în arta folclorică, în poezia 
populară. Nu ne vom opri aici cu 
amănunțime asupra acestui fapt, 
care a fost de altminteri îndelung șl 
temeinic studiat de numeroși folclo
riști, istorici literari, critici șl filo
zofi, români și străini. Vom nota 
numai că arta românească, înfă
țișată în opere de o imensă bo
găție și varietate, exprimă o gîn
dire filozofică, manifestată pe o mare 
diversitate de planuri: cosmologic, 
religios, antropologic, social, politic. 
Mînăstirea Voroneț și Ion al Iul Re- 
breanu, poezia lui Lucian Blaga șl 
Coloana infinită a lui Brâncușl, Scri
soarea pierdută a lui Caragiale și 
Rapsodiile lui Enescu, Miorița și 
Amintirile țăranului din Humuleștl 
sînt în măsură diferită, cu mijloace 
de expresie deosebite unele de al
tele, mărturii ale unei filozofii și ale 
unei atitudini a gîndulul românesc 
în fața lumii și a propriei creații.

Contactul iubitorului de frumos cu 
aceste opere nu va trebui să se li
miteze, așadar, numai la înfățișări, 
la strălucirea formei și zborul fan
teziei, ci, bucurîndu-se de aceste si
metrii și miraje, să ajungă, în ace
lași timp, la gîndirea de adîncime a 
creatorului care a înfăptuit aceste 
opere, dîndu-le sens și bogăție de 
substanță.

Turneul Teatrului 
„Al. Davila" 
din Pitești

Aflat in turneu la București, co
lectivul Teatrului „Al. Davila" din 
Pitești a prezentat luni seara pe 
scena sălii din Bd-ul Schitu Măgu- 
reanu a Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra", spectacolul „Zece zile 
care au zguduit lumea" după John 
Reed. Regia aparține lui Constan
tin Dinischiotu, iar scenografia lui 
Vasile Rotaru. Artiștii piteșteni 
vor susține marți seara, la aceeași 
sală, un spectacol cu piesa lui 
Eugen Barbu „Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară", pusă în scenă de 
Mihai Radoslovescu, in cadrul 
scenografic realizat de arh. Andrei 
1 văneanu-Damaschin.

Din distribuția spectacolelor fac 
parte, între alții, actorii Telly 
Barbu, Constantin Adamovici, Ion 
Focșa, Dem. Niculescu, Ileana 
Focșa, Vasile Prisăcaru, Sorin 
Gheorghiu, Ioana Ciomîrtan, An
gela Radoslovescu, Ileana Zăr- 
nescu.

(Agerpres)
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Sosirea lui Averell Harriman 
la București

Luni la amiazd a sosit la Bucu
rești Averell Harriman, ambasa
dor itinerant al președintelui 
S.U.A, Lyndon Johnson.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau de față Vasile Șandru. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale

A fost prezent Richard H Davis, 
ambasadorul S.U.A la București, 
(i membri ai ambasadei.

După-amiază, Averell Harriman 
a avut o întrevedere la Ministerul 
Afacerilor Externe cu George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministru
lui. La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
au luat parte Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și Richard H. Davis, 
ambasadorul S.U.A. la București.

(Agerpres)

viața internațională______ I

Ședința Comisiei Permanente
C.A.E.R. pentru comerț exterior |

Marea sărbătoare 
a Albaniei populare

Șefi ai misiunilor diplomatice si atasati comerciali
9 I I 5 1

acreditați la București au vizitat I. M. U. A. B. 
si I. A. S. ..30 Decembrie"

Luni, 27 noiembrie, șefi ai misiu
nilor diplomatice și atașați comer
ciali acreditați la București, înso
țiți de Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și de 
funcționari superiori în Ministerul 
Afacerilor Externe, au vizitat Fa
brica de mașini-unelte și agregate

București și întreprinderea agri
colă de stat „30 Decembrie", din 
apropierea Capitalei

în cursul vizitelor au dat expli
cații ing Aurel Bozgan, directorul 
F.M.U A.B., și Alexandru Ienciu, 
directorul I.A.S. „30 Decembrie" 

(Agerpres)

SESIUNEA COMISIEI DE COLABORARE 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ DINTRE 

ROMÂNIA $1 R. P. D. COREEANĂ
între 17 și 27 noiembrie 1967 a 

avut loc la București cea de-a 
VIII-a sesiune a Comisiei de co
laborare tehnico-științifică dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată ®o- 
reeană, în cadrul căreia a fost exa
minată îndeplinirea prevederilor 
Protocolului sesiunii precedente a 
Comisiei și s-a convenit asupra 
programului de colaborare tehnico- 
științifică pentru perioada urmă
toare

Protocolul încheiat cu acest pri
lej a fost semnat din partea româ
nă de Vasile Bumbăcea, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pen

tru Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare, iar din partea R.P.D 
Coreene de Li En Sun, adjunct al 
mmistrului materialelor de con
strucții El prevede ca cele două 
părți să-și transmită reciproc do
cumentații și să înlesnească vizite 
de studiu ale specialiștilor pentru 
cunoașterea realizărilor tehnico- 
științifice în domeniul Industriei 
metalurgice, chimice, petrolului, 
industriei alimentare, agriculturii 
și altele.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-un spirit de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Funeraliile artistului poporului 
Niki Atanasiu

Mii de bucureșteni au condus luni, 
pe ultimul său drum, pe artistul po
porului Niki Atanasiu, reprezentant 
de frunte al scenei dramatice româ
nești. Prin fața catafalcului cu cor
pul neînsuflețit al artistului, depus 
în sala de marmură a Casei Scîn- 
teii, s-au perindat colegi de teatru 
din diferite generații, oameni de artă 
și cultură, numeroși oameni ai mun
cii din Capitală, care au urmărit ani 
la rînd creațiile de prestigiu ale ce
lui dispărut. Deasupra catafalcului, 
pe un panou îndoliat, se afla portre
tul artistului. Pe perne de catifea 
erau depuse înaltele ordine și me
dalii pe care statul nostru le-a con
ferit lui Niki Atanasiu în semn de 
prețuire a talentului, a neobositei 
sale activități de artist cetățean. îm
prejurul catafalcului erau rînduite 
coroane de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", Sfatului popular al 
orașului București, Asociației oame
nilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale — A.T.M., Comite
tului de Radioteleviziune, din partea 
unor teatre, uniuni de creație și 
altor instituții culturale.

La catafalc au făcut de gardă oa
meni de artă, reprezentanți ai unor 
instituții de artă și cultură. Ultima 
gardă a fost alcătuită din Pomplliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Stoian, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Brad, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., acad. Zaha- 
ria Stancu, directorul Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale", conf. univ. 
Virgil Brădățeanu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, dramaturgul Aurel Baranga.

La ora 11 a început adunarea de 
doliu. Evocînd viața artistului po
porului Niki Atanasiu, acad. Zaharia 
Stancu a spus, între altele : Niki 
Atanasiu și-a găsit, de la în
ceput, în arta interpretării, un 
drum care era numai al lui, un 
drum original. El a iubit cu 
pasiune teatrul, căruia i-a dedicat 
cea mai mare parte a vieții lui, dar
— plin cum era de o rară energie
— a iubit cu pasiune munca obș
tească legată de problemele organi
zatorice ale vieții teatrale româ
nești. A fost unul dintre primii ac-

Cronica zilei
Luni dimineața a plecat în Olan

da o delegație comercială condusă de 
Victor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț, care va face o vizită în 
această țară, la invitația președinte
lui Camerei de Comerț Centrale o- 
landeze.

★
Luni la amiază a plecat în Bulgaria 

o delegație a Uniunii Tineretului Co
munist, formată din Nicolae Mancaș, 
membru al C.C. al U.T.C., reprezen 
tant al U.T.C. la F.M.T.D., și Nicolae 
Cristache, membru supleant al C.C. al 
U.T.C., adjunct al șefului secției relații 
internaționale, care va participa la 
ședința Comitetului internațional de 
pregătire a Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Sofia

(Agerpres)

tori al Teatrului nostru național 
care, îndată după eliberare, a activat 
pentru partidul nostru comunist și 
a devenit, încă din 1945, membru al 
partidului. Nu există cortină care să 
se lase vreodată între amintirea ace
luia care a fost prietenul și tovară
șul nostru Niki Atanasiu și inimile 
noastre care l-au prețuit, l-au iubit, 
l-au admirat — a spus în încheiere 
vorbitorul.

în cuvîntul său. artistul poporu
lui Costache Antoniu. vicepreședin
te al A.T.M.. a spus : A dispărut 
marele și bunul meu prieten, unul 
dintre cel mai iubiți slujitori ai Tha- 
liei. s-a prăbușit încă un ram din ar
borele Teatrului Național. Interpret 
al unui variat repertoriu. în pal
maresul rolurilor lui Niki Ata
nasiu au intrat opere din dra
maturgia clasică universală, mo
dernă și contemporană, a fost u- 
nul dintre cel mai desăvîrșlți actori 
care îd lumea lui Caragiale au dat 
viată eroilor întemeietorului come
diei satirice naționale. în persoana 
lui s-au îmbinat armonios trăsătu
rile artistice cu cele civice și pa
triotice. întreaga lui activitate fiind 
un exemplu care astăzi are sem
nificație de imbold.

în numele conducerii Comitetului 
de Stat pentru Cultură si Artă, al 
tuturor celor care l-am admirat ca 
spectatori si l-am prețuit ca minu
nat tovarăș de muncă, a spus în cu- 
vîntu] său conf. univ. Virgil Bră- 
dăteanu. ne exprimăm durerea a- 
dîncă pentru pierderea suferită de 
mișcarea teatrală românească prin 
dispariția artistului poporului Niki 
Atanasiu. Prin calitățile, prin munca 
neobosită, prin viața sa. Niki Ata
nasiu a fost o pildă vie a conștiin
ței artistului comunist. în calitatea 
sa de prim-secretar al A.T.M.. ca 
membru al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, artistul poporu
lui Niki Atanasiu a adus o însem
nată contribuție la cunoașterea pes
te hotare a realizărilor teatrului din 
tara noastră pe care l-a iubit cu o 
sfîntă pasiune. Astăzi, cînd ne des
părțim de cel care a fost artistul po
porului Niki Atanasiu. mărturisim 
nemărginita noastră durere pentru 
pierderea suferită, si gîndul că pen
tru marile sale merite artistul stră
lucit și militantul înflăcărat va ră- 
mîne viu în amintirea tuturor.

în drum spre cimitirul Ghencea, 
cortegiul funebru a făcut un scurt 
popas în fața Teatrului Național, 
unde Niki Atanasiu a activat timp 
de 40 de ani. Aici a luat cuvîntul 
artistul emerit Nicolae Brancomir, 
care a spus : Ne despărțim astăzi 
pentru totdeauna de tine, vechiul și 
dragul nostru tovarăș de muncă si 
de emoții, smuls dintre noi în de
plină forță creatoare. Ai fost pen
tru noi toti un model al hărniciei, al 
interesului cetățenesc fată de pro
blemele majore care se oun omului 
în societatea noastră.

La cimitirul Ghencea. unde a a- 
vut loc înhumarea, artista emerită 
Dina Cocea a adus un ultim oma
giu celui dispărut. Niki Atanasiu a- 
pnrtine acum istoriei teatrului româ
nesc. El își af i de azi înainte locul 
alături de marii lui înaintași, de 
dascălii lui. de colegii dispăruți 
care, ca și el, au părăsit scena cînd 
„au isprăvit jocul, frumos" De acest 
prieten si tovarăș, cei ce l-am cu
noscut și iubit, ne despărțim cu su
fletul îndurerat, păstrîndu-i o amin
tire neștearsă.

(Agerpres)

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc la Moscova 
ședința Comisiei Permanente C.A.E.R. 
pentru comerț exterior.

La ședință au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S., precum și Iugo
slavia. In calitate de observatori au 
participat delegați din R.D. Vietnam,

R.P.D. Coreeană și Cuba. Comisia a 
analizat unele probleme referitoare la 
colaborarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul co
merțului exterior, adoptînd recoman
dări corespunzătoare și a aprobat pla
nul său de muncă pe 1968. Ședința 
s-a desfășurat într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă și colaborare tovă
rășească.

A fost convocată o nouă
reuniune arabă la nivel înalt I
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— Majorita-CAIRO 27 (Agerpres).
tea țărilor arabe au căzut de acord 
cu convocarea la 9 decembrie a. c. 
a unei reuniuni arabe la nivel înalt, 
a declarat Sayed Nofal. secretar ge
neral adjunct al Ligii Arabe, anun
ță agenția M.E.N. Potrivit declara
ției sale, Kuweitul, Sudanul, Yeme
nul, R.A.U., Marocul, Iordania, Ira
kul și Tunisia au acceptat să parti
cipe la lucrările acestei reuniuni. 
Agenția U.P.I., citînd surse oficiale 
ale Ligii Arabe, relatează că sînt în 
curs convorbiri în vederea stabilirii 
locului de desfășurare a conferinței.

Interviu al premierului izraelian
BONN 27 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat corespondentului 
din Tel Aviv al ziarului vest-german 
„Die Welt" premierul izraelian Le- 
vi Eshkol a declarat printre altele 
că guvernul său ar fi dispus să ducă 
tratative de pace cu țările arabe, 
fără ca recunoașterea Izraelului 
constituie o condiție prealabilă.

„Pravda": 
eficient"

pas

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
zoluția adoptată de Consiliul 
Securitate referitoare la situația

GRECIA

să

Re
de 

din

Apropiat — scrie ziarul 
de luni — „cu toate for

mulările ei generale și neprecise" 
poate deveni primul pas eficient 
pe calea spre lichidarea încordării în 
această regiune. Arătînd că țările 
arabe fac tot ce este posibil pentru 
a lichida pe cale politică urmările si
tuației create în această regiune, 
ziarul relevă totodată că „în unele 
capitale arabe se găsesc capete în- 
fierbîntate, au loc afirmații pripite 
ale organelor de presă, care în con
dițiile actuale produc un efect cu 
acțiune contrară, oferă prilej pentru 
propaganda occidentală ostilă arabi
lor și sînt folosite de către extremiș
tii de la Tel Aviv". Totodată, re
levă ziarul, provoacă îngrijorare 
faptul că „în Izrael această hotărîre 
fie că este în general trecută sub 
tăcere, fie că se încearcă tălmăcirea 
unor prevederi ale rezoluției drept o 
posibilitate de a se ignora și pe mai 
departe hotărîrile Consiliului de 
Securitate".

în încheiere, ziarul Pravda sub
liniază că „primul pas spre regle
mentarea situației din Orientul A- 
propiat a fost făcut", dar că a- 
cesta este numai „primul nas". 
Forțele iubitoare de pace, scrie zia
rul, trebuie să lupte pentru tradu
cerea în viată a hotărîrii adoptate 
de Consiliul de Securitate.

Orientul 
„Pravda"

In Istoria multiseculară a po
porului albanez, data de 29 no
iembrie 1944 marchează un eve
niment memorabil, un eveni
ment care a încununat lupte pline 
de sacrificii purtate de-a lungul 
vremurilor împotriva cotropitori
lor străini, a beilor feudali și a 
burgheziei autohtone, și a con
sfințit împlinirea celor mai înalte 
aspirații ale acestui popor spre 
eliberare națională și socială.

Ziua eliberării Albaniei e un 
prilej de evocare a anilor grei 
ai celui de-al doilea război mon
dial cînd poporul albanez, sub 
conducerea comuniștilor, s-a ridi
cat cu eroism împotriva ocupan- 
ților fasciști. în toamna lui 1944. 
în condițiile favorabile create de 
succesele militare ale coaliției an
tihitleriste și în primul rînd de 
înaintarea armatei sovietice în 
Balcani, această luptă a căpătat 
o amploare deosebită și s-a 
încheiat victorios la 29 noiem
brie.

O dată cu eliberarea patriei sale 
de sub jugul fascist, poporul al
banez, devenit stăpîn pe soarta 
sa, a pășit, sub conducerea Par
tidului Muncii din Albania și a 
guvernului albanez, într-o etapă 
de mari prefaceri în toate dome
niile. Considerabil este drumul 
străbătut de atunci de Albania la 
a cărei moștenire grea pe tărîm 
economic, social, cultural, se adă
ugau, imediat după eliberare, dis
trugerile provocate de război. 
Dar hărnicia și capacitatea crea
toare a poporului și-au spus cu-

vîntul, găsindu-și expresia în în
fățișarea nouă a orașelor și sate
lor țării, în progresul continuu 
pe tărîm economic și cultural, în 
toate realizările dobîndite pe ca
lea construcției socialiste.

Politica de industrializare so
cialistă, promovată consecvent în 
anii de după eliberare, a dobin- 
dit succese de seamă, materiali
zate în apariția și dezvoltarea u- 
nor noi ramuri industriale, a unui 
șir de fabrici, termocentrale, șan
tiere, in ritmul susținut al dez
voltării întregii economii națio
nale; la sfîrșitul anului trecut 
producția industrială a țării a 
fost de 39 ori mai mare decît cea 
antebelică. în acest an, al doilea 
din actualul cincinal (1966—1970) 
se află în construcție obiective 
importante pentru ansamblul e- 
conomiei naționale, ca : hidro
centrala de la Vau i Dejes, calea 
ferată Rogozhine—Fieri, rafină
ria de petrol din Fieri, fabrica 
de ciment din Elbasan ; noi ca
pacități de producție se adaugă 
industriei energetice, iar rețeaua 
de înaltă tensiune se extinde și 
în zonele muntoase ; în industria 
ușoară și alimentară continuă 
construirea de noi obiective. Se 
dezvoltă, totodată, agricultura so
cialistă, producția vegetală și ani
mală crește an de an. în zonele 
de coastă, prin desecarea mlaști
nilor sînt valorificate mari su
prafețe de pămînt, în timp ce în 
regiunile muntoase și deluroase 
se amenajează rezervoare pentru 
extinderea suprafețelor irigate, 
Pe tot cuprinsul țării continuă

construcția de locuințe, școli, In
stituții social-culturale.

Poporul român urmărește cu 
caldă simpatie activitatea con
structivă desfășurată în țara pri
etenă, sub conducerea Partidului 
Muncii din Albania, și se bucură 
sincer de realizările poporului al
banez în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, pe tărîmul culturii, 
în ridicarea nivelului de trai, în 
toate domeniile construcției so
cialiste.

între popoarele român și alba
nez, între țările noastre s-au sta
tornicit relații de prietenie și co
laborare frățească Aceste re
lații, care au îndelungate tradiții 
în istoria celor două popoare, au 
cunoscut o continuă dezvoltare. 
Dezvoltarea legăturilor econo
mice reciproce își găsește o 
ilustrare și în protocolul recent 
semnat la Tirana, privind schim
bul de mărfuri și plățile pe 1968 
între România și Albania, docu
ment care prevede o majorare a 
volumului schimburilor comer
ciale față de anul în curs. Cola
borarea multilaterală dintre po
poarele român și albanez, întră 
partidele și statele noastre, ser
vește intereselor construcției so
cialismului, înfloririi materiale și 
spirituale a celor două țări.

De ziua sărbătorii naționale a 
R. P. Albania, poporul român 
transmite poporului albanez calde 
felicitări și ii urează din inimă 
să obțină noi succese în construc
ția socialistă, în înflorirea patriei 
sale.

Note de călătorie

TRADIȚII Șl ÎNNOIRI
PROCESE ÎN SERIE 
DEMOCRAȚILOR

Regimul militai din Grecia a inten
tat, în ultimul timp, un șir de procese 
in care numeroși reprezentanți ai de
mocrației compar ca acuzați de „acti
vitate subversivă".

Potrivit informațiilor transmise de 
agenția France Presse, Tribunalul mili
tar din Atena a pronunțat ieri verdic
tul in procesul unui grup de membri 
ai „Frontului patriotic". acuzați 
de a fi acordat azil unor co
muniști urmăriți de poliție și de a fi 
lipit pe zidurile Atenei lozinci împo
triva actualului regim. Doi dintre acu
zați — Panayotis Karantinos și Dimitri 
Exintavelonis — au fost condamnați 
la detențiune pe viață, iar ceilalți trei, 
printre care și o tînără de 25 de ani, 
la doi ani și jumătate închisoare. A- 
celași tribunal militar s-a pronunțat 
ieri în procesul intentat împotriva lui 
Athanasios Panoutsopoulos, membru al 
Partidului Comunist din Grecia, și Dyo- 
nisos Panagopoulos, fost trezor al par
tidului E.D.A. acuzat de a fi strîns 
„colecte ilegale". Primul acuzat a fost 
condamnat la 18 ani iar al doilea 
la 5 ani închisoare.

De abia se pronunțase sentința in

ÎNSCENATE

aceste procese cînd la Tribunalul mi
litar din Atena a început un alt proces, 
în care sînt implicate 16 persoane. 
Autoritățile i-au acuzat în mod stereo
tip de „propagandă antiguvernamen
tală" și „participare la activitatea 
Frontului patriotic". Cea mai mare 
parte a acuzaților, menționează agenția 
France Presse, sînt muncitori și mește
șugari.

Șirul proceselor de la Atena stîrnește 
protestul opiniei publice atît în Grecia 
cît și în străinătate. Un grup de 35 de 
reprezentanți ai vieții politice și ob
ștești din Finlanda au semnat o decla
rație a Comitetului finlandez pentru 
democrație în Grecia, in care se cere 
guvernului de la Atena să elibereze 
deținuții politici și să restabilească 
democrația în țară. Declarația este 
semnată de președintele parlamentului, 
J. Virolainen, de un grup de deputați 
ai parlamentului, reprezentanți ai inte
lectualității, lideri sindicali și reprezen
tanți ai diferitelor partide. La Roma, 
Sindicatul național al criticilor de ci
nema din Italia a adoptat o rezoluție 
în care protestează împotriva repre
siunilor îndreptate împotriva compozi
torului Mikis Theodorakis.

Vedere parfială a Uzinei de îngrâșâminte chimica din 
Laci (R. P. Albania)încheierea vizitei lui A. Thunborg, secretar

al Comitetului executiv
în zilele de 21—27 noiembrie la 

invitația I.R.R.C.S. ne-a vizitat țara 
Anders Thunborg, secretar al Co
mitetului executiv al Partidului 
social-democrat din Suedia.

în cursul vizitei, oaspetele a avut 
întrevederi la Comitetul de Stat 
al Planificării. Ministerul Afaceri
lor Externe, Asociația de Drept 
Internațional și Relații Internațio-

al P. S. 0. din Suedia
nale, Sfatul popular al orașului 
Brașov și la I.R.R.C.S. De aseme
nea, oaspetele a vizitat Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România, Muzeul Doftana, 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România și alte obiective cul
turale.

(Agerpres)

O denumire modestă, 
dar cu profund ecou 

în conștiința poporului al
banez — Școala pedago
gică din Elbasan, înteme
iată în 1909 ca primă 
șebală medie din țară. Ju
mătate de secol de ac
tivitate evocînd momente 
emoționante ale luptei 
pentru redeșteptarea na
țională, ale mișcării pa
triotice și antifasciste.

Cu cinci decenii în

urmă, străbătînd munții 
călare, cu doi desagi de 
cărți, cărturarul patriot 
Luigi Gurakuqi, care avea 
să devină ministrul învă- 
țămîntului în primul gu
vern al statului albanez 
constituit în 1912, a în
ceput într-o căsuță mo
destă de aci munca plină 
de abnegație, istovitoare 
prin greutățile ce trebuiau 
învinse, prin primejdiile 
determinate de ocupația

I

SPORT
Echipa Bucureștiului
a ciștigat competiția

1

internațională
de handbal

Competiția internațională femi
nină de handbal, „Cupa orașelor" 
s-a încheiat aseară la Cluj cu vic
toria echipei Bucureștiului care, în 
ultimul meci, a întrecut cu scorul 
de 9—8 (4—2) selecționata Iugosla
viei. Intr-un alt joc al etapei finale, 
echipa U.R.S.S. a învins cu 12—9 
(7—6) reprezentativa orașului Buda
pesta.

Iată clasamentul : 1. București
puncte ; 2. U.R.S.S, 8 puncte.

Iugoslavia 4 puncte ; 4. Budapesta 
puncte : 5 București tineret

punct..

8
3.
3
1

lotul român pentru meciul 
de la 6 decembrie

A fost alcătuit lotul de 20 de jucă
tori în vederea jocului retur cu e- 
chipa R. D. Germane (6 decembrie, 
la București), în cadrul preliminarii
lor turneului olimpic de fotbal.

Lotul cuprinde pe : Haidu, Ada- 
mache, Coman (portari) ; Sătmăreanu, 
Ivăncescu, D. Nicolaie, Barbu, C. 
Dan, Mocanu, Deleanu (fundași) ; 
Ghcrgheli, Koszka, Nunweiler VI 
(mijlocași) , Pîrcălab. Sasu, Constan
tin, Dobrin, I. Ionescu, Kallo. Lu- 
cescu (înaintași).

În cîteva rînduri
CAMPIONATELE I 

NALE DE TENIS DE 
SCAN DIN A VIEI. în finala probei de 
dublu mixt, cuplul român Dorin 
Giurgiucă-Maria Alexandru a 
vins 
ria). 
nin

sovietică Rudnova, care a întrecut-o 
cu 3—0 pe Maria Alexandru. Rud
nova și Grinberg (U.R.S.S.) au termi
nat pe primul loc în proba de dublu 
femei. în urma victoriei repurtate în 
finală cu 3—1, în fața perechii Ma
ria Alexandru. Eleonora Mlhalca.

ECHIPA DE RUGBI RULMENTUL 
BÎRLAD a susținut cel de-al doilea 
joc din cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Bulgaria. Rugbiștii 
români au întîlnit la Sofia echipa 
clubului Poștelor pe care a învins-o 
cu scorul de 17—6 (9—3).

ÎNTR-UN MECI PENTRU „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
HANDBAL masculin disputat la 
Stockholm, Honved Budapesta a în
trecut cu 20—18 (7—9) formația sue
deză Vinkingarna.

LA LUXEMBURG a avut loc me
ciul tur contînd pentru „16-mile“ de 
finală ale „Cupei Cupelor" la baschet 
masculin, dintre echipele Etzella Et- 
telbruck Luxemburg și Union Fires
tone Viena. Vienezii au obținut victo
ria cu scorul de 101—69 (51—29).

INTERNATIO- 
; MASA ALE

în- 
cu 3—0 pe Roszas-Papp (Unga- 
Finala probei de simplu t’emi- 

a fost cîștigată de jucătoarea

PE
EU- 

pe

IN CADRUL TURNEULUI 
CARE ÎL ÎNTREPRINDE ÎN 
ROPA, selecționata de hochei 
gheată a Canadei a jucat la Berlin 
cu reprezentativa R. D. Germane. 
La capătul unui meci echilibrat, cele 
două echipe au terminat la egalitate: 
3—3 (0—1. 2—2, 1—0).

străină, pentru formarea 
primelor contingente de 
luminători ai satului O 
dată cu răspîndirea știin
ței de carte, avea să se 
dezvolte tn masa poporu
lui sentimentul demnității 
naționale, conștiința pa
triotică. In mod firesc 
mica școală din Elbasan 
a devenit o poziție înain
tată pe frontul luptei pen
tru formarea culturii alba
neze, pentru eliberarea 
socială și națională. Răz
boiul antifascist a prile
juit o puternică afirmare 
a acestor tradiții. în mai 
1943, la chemarea parti
dului, aproape o suta de 
elevi ai școlii s-au înro
lat tn detașamentele de 
partizani.

Micul muzeu al școlii 
păstrează cataloagele pro
moțiilor din preajma răz
boiului, dar mulți nu mai 
răspund azi la apel. Foto
grafii din diplome școla
re, arme, scrisori trimise 
rudelor și prietenilor, ma
nifeste ilegale, extrase din 
rapoartele poliției evocă 
amintirea celor mai bine 
de 70 de foști elevi ai 
școlii executați de ocu
pant» fasciști, căzuți în 
cursul luptelor de parti
zani, uciși sub pretextul 
fugii de sub escortă. Sala 
muzeului ocupă un spa
țiu restrtns în clădirea 
școlii, dar spiritul pe care 
îl degajă, influenta ei mo
rală își pun amprenta pe 
tot ce se face aici pentru 
formarea spirituală a noi
lor generații de învățători.

Ministerul Construcții
lor este, prin amploa

rea și multilateralitatea a- 
tribuțiilor, unul din cele 
mai importante ministere 
economice ale Albaniei : 
toate construcțiile indus
triale și agricole, con
strucțiile de locuințe șl 
unități social-culturale, șo
sele și poduri, ca și lucră
rile de îmbunătățiri fun
ciare, sînt conduse de a- 
cest minister. O îndelun
gată și prietenească con
vorbire cu Eqeremi Dobi, 
adjunct al ministrului con
strucțiilor, m-a familiari
zat cu preocupările ac
tuale ale acestui sector vi
tal al economiei țării.

Creșterea investițiilor va 
face ca în cel de-al pa
trulea cincinal volumul 
construcțiilor capitale să 
crească cu 18 la sută 
față de cincinalul trecut, 
ceea ce înseamnă dubla
rea volumului realizat în 
al doilea cincinal. Greu
tatea specifică a investi
țiilor în sectorul produc
tiv va fi de 80 la sută. O 
deosebită atenție se acor
dă industriei materialelor 
de construcții, a cărei 
producție globală va 
crește cu aproape 40 la 
sută.

Eforturile de industria
lizare a tării sînt ilustra
te de intrarea în producție 
prevăzută pentru acest an 
a unor mari unități indus
triale : Uzina de îngră
șăminte azotice din Fieri, 
a doua fabrică a Combi
natului textil din Berati, 
Uzina de superfosfați din 
Laci, Uzina de sodă caus

tică din Vlora, Fabrica de 
sticlă din Korcea, Termo
centrala din Fieri.

Situată pe malul A- 
driaticii, la marginea 

golfului omonim, înconju
rată din trei părți de dea
luri plantate cu măslini, 
clădită pe vatra unei a- 
șezări datînd din seco
lul IV înaintea erei 
noastre, pe locul unde 
s-au purtat bătăliile din
tre Cezar șl Pompei, 
Vlora ?i-a legat numele 
de principalele momente 
ale istoriei Albaniei. Aici 
s-au purtat în Evul Me
diu lupte sîngeroase îm
potriva ocupanților turci 
și au activat asociații se
crete ale patrioților ; aici 
s-a declanșat insurecția 
care a dus tn noiembrie 
1912 la proclamarea inde
pendenței Albaniei șl la 
formarea în acest oraș a 
primului guvern al țării 
condus de Ismail Qemal; 
aici a izbucnit răscoala 
din mai—septembrie 1920 
care a izgonit trupele ita
liene, iar în perioada ocu
pației fasciste 1939—1944 
s-au desfășurat puternice 
lupte de partizani.

Deși a trecut aproape 
un sfert de secol de la 
eliberare, amintirea răz
boiului, a suferințelor și 
jertfelor ce le-a pricinuit 
este aici pretutindeni atît 
de vie, tncît discuțiile 
converg mereu spre el ca 
la un punct de referință. 
Nu-i de mirare, așadar, 
că în convorbirea cu 
Nonda Baca, prim-vice- 
președinte al consiliului 
popular regional, acesta 
a amintit că satul din care 
e originar, Vuno, a fost 
incendiat de hitleriștl, 
pentru că n-a fost fami
lie din rîndurile căreia să 
nu fi plecat cineva la 
partizani.

Discuția a evoluat apoi 
spre schimbările petrecu
te în configurația social- 
economică a regiunii. Cen
tru turistic al țării, cu sta
țiuni balneare situate pe 
litoralul adriatic, regiunea 
vădește tot mai pregnant 
efectele eforturilor de in
dustrializare.

Lipsită înainte de elibe
rare de orice potențial in
dustrial, regiunea și-a 
dezvoltat baza economică 
prin crearea unor între
prinderi ale industriei 
chimice, alimentare, de 
materiale de construcție. 
De la cei 60 m înălțime ai 
Uzinei de sodă caustică 
intrată în funcție în 1967, 
se vede albastrul de ne
cuprins al Adriaticil. A- 
vînd întreg procesul de 
producție automatizat, u- 
zina va produce pe xi 
50—60 tone sodă calcina
tă și 70 tone sodă caus
tică.

Leagănul unor milena
re așezări illrice și roma
ne, continuatoare a unor 
eroice tradiții ale renaș
terii naționale șl Rezis
tenței antifasciste, reall- 
zînd progrese sensibile 
în dezvoltarea economică, 
Vlora reflectă profundele 
transformări realizate de 
Albania în anii sociali», 
muluL

Tudor OLARU



viața internațională
Interzicerea armelor nucleare -
un deziderat major al popoarelor

Intervenția șefului delegației române 

in Comitetul politic al O.N.U.

NEW YORK 27. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite i în Comitetul politic al Adu
nării Generale a O.N U. continuă 
să fie examinat punctul privind în
cheierea unei convenții de interzi
cere a folosirii armei nucleare.

Subliniind poziția consecventă a 
României de sprijin a oricăror ini
țiative vizînd interzicerea armelor 
nucleare și a oricăror arme de dis
trugere în masă, șeful delegației ro
mâne, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
scos totodată în evidență că rapor
tul secretarului general al O.N.U. 
asupra efectelor utilizării eventuale 
• armelor nucleare sintetizează în 
mod sobru și convingător riscurile 
fără precedent la care este supusă

în dezbaterea

Adunării Generale

Restabilirea drepturilor

NEW YORK 27 (Agerpres). — In 
continuarea dezbaterilor consacra
te problemei restabilirii drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze, în 
ședința plenară a Adunării Gene
rale a O.N.U. de la sfîrșitul săp- 
tămînii au luat cuvîntul reprezentan
ții Islandei, Columbiei, Birmaniei, Pa
kistanului, Congo (Brazzaville) și Iu
goslaviei. Reprezentanții afro-asiatici 
înscriși la cuvînt, precum și repre
zentantul Iugoslaviei, au sprijinit pro
iectul de rezoluție al celor 11 țări 
care recomandă restabilirea imediată 
a drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. și înlăturarea repre
zentanților ciankaișiști din O.N.U. și 
din celelalte organisme ale organiza
ției. „Numai o astfel de hotărîre, au 
relevat ei, poate fi un act pozitiv al 
Adunării Generale".

Milko Tarabanov (Bulgaria) 
a declarat că delegația Bul
gariei va vota în favoarea proiec
tului de rezoluție al celor 11. 
Concluzii similare au tras și Janos 
Beck (Ungaria), Abdullahi Oulc 
Daddah (Mauritania). Pînă în pre
zent au luat cuvîntul reprezentan
ții a 32 de țări.

omenirea ca urmare a existenței și 
posibilității de folosire din eroare 
sau accident a armelor nucleare. în 
continuare, vorbitorul a arătat i 
Soluția problemei este indicată de 
viață însăși — producția de arme 
nucleare trebuie să înceteze, folosi
rea acestor arme trebuie interzisă 
iar stocurile existente distruse. Este 
convingerea noastră că interzicerea 
folosirii armelor nucleare ar con
tribui în mod substanțial la elimi
narea acestor arme din arsenalul 
statelor.

în continuare vorbitorul a subli
niat că interzicerea folosirii arme
lor nucleare prezintă un interes 
deosebit pentru statele mici și mij
locii, țări nenucleare care se văd 
expuse riscului de a cădea victime 
unei conflagrații nucleare. Ar fi un 
stimulent puternic pentru aceste* 
state de a renunța la achiziționarea 
sau producerea de arme nucleare 
dacă li s-ar oferi garanția că aceste 
arme nu vor fi folosite niciodată 
împotriva lor.

Interzicerea folosirii armelor nu
cleare și a tuturor armelor de dis
trugere în masă în general ar fi de 
natură să îmbunătățească climatul 
politic internațional. Adoptarea 
unui instrument internațional care 
ar cuprinde o asemenea prohibiție 
ar trebui să fie înlesnită prin lua
rea în considerare a experienței 
practice care demonstrează că acu
mularea de arme nucleare este un 
factor de amenințare permanentă 
împotriva securității tuturor state
lor, inclusiv a marilor puteri nu
cleare.

O securitate reală și trainică, pen
tru întreaga omenire, poate fi înte
meiată numai pe dezarmare, pe eli
minarea tuturor armelor nucleare, 
și nu doar pe o absență a războiu
lui obținută prin „forța de disua- 
siune".

Evidențiind în continuare că atî- 
ta timp cît există arma nucleară, 
cît se menține pericolul războiului 
nuclear atmosfera internațională 
va fi viciată, iar introducerea aces
tei noi surse de energie în circuitul 
științific și tehnic va fi restrînsă, 
întîrziind cu zeci de ani aplicațiile 
sale pașnice, reprezentantul român 
s-a oprit asupra importanței pe care 
ar avea-o pentru dezvoltarea civi
lizației dispariția pentru totdeauna 
a cursei înarmărilor

După ce a amintit de adoptarea 
în 1961 de către Adunarea Genera
lă, la inițiativa Etiopiei, a declara
ției eu privire la interzicerea folo
sirii armelor nucleare și termonu
cleare. Mircea Malița a menționat 
că o asemenea declarație, orice 
merite ar avea, nu este suficientă, 
fiind nevoie de obligații juridice 
decurgînd din aranjamente contrac
tuale. Acesta este motivul pentru

care România s-a pronunțat și se 
pronunță în favoarea încheierii unei 
convenții de interzicere a folosirii 
armelor nucleare, în favoarea ori
cărei măsuri în acest scop, inclusiv 
convocarea unei conferințe inter
naționale, cu participarea tuturor 
statelor, consacrată încheierii unei 
asemenea convenții. In încheiere 
vorbitorul a spus i Socotim că 
terzicerea armei nucleare este 
obiectiv atît de esențial pentru 
zolvarea tuturor problemelor 
zarmării, pentru însănătoșirea 
tuației internaționale în general, 
încît nici un document internațional 
care se referă la această problemă 
nu ar trebui să omită o reafirmare 
solemnă, în termeni clari, a inter
dicției folosirii armelor nucleare. 
După cum se știe, România, împre
ună cu alte țări, se pronunță pen
tru includerea unor asemenea pre
vederi în proiectul tratatului de ne- 
diseminare a armelor nucleare, care 
se află în stadiul negocierilor în 
fața Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva.

Delegația română este hotărîtă 
să susțină în continuare, cu aceeași 
perseverență, încheierea cît mai 
curînd posibil a unei convenții de 
interzicere a folosirii armelor nu
cleare, fiind convinsă că un ase
menea act internațional ar prezen
ta un pas important pe calea elimi
nării totale a armelor nucleare din 
arsenalul statelor, a încetării pro
ducției de asemenea arme și folosi
rii resurselor astfel eliberate 
scopul dezvoltării civilizației 
planeta noastră.
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Franfa

își reafirmă poziția
Conferința de presă a președintelui de Gaulle

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

a adăugat pre- 
fraseze frontie-

Peste o mie de ziariști s-au adunat 
luni după-amiază în marea sală de fes
tivități a palatului Elysee, la conferința 
de presă a președintelui Franței, care a 
reafirmat poziția țării sale într-o serie de 
probleme internaționale majore.

Referindu-se la situația din Orientul 
Apropiat, președintele a opinat că o re
glementare a problemelor din această 
regiune a lumii trebuie să aibă drept 
bază evacuarea teritoriilor ocupate de 
forțele izraeliene, 
eliminarea oricărei 
beligerante, recu
noașterea fiecăruia 
dintre statele în 
cauză de către toa
te celelalte. Se 
va putea apoi — 
ședințele — să se
rele, să se reglementeze soarta refugia- 
filor și să se asigure libertatea de na
vigație în golful Akaba și pe Canalul 
de Suez. Unei asemenea reglementări 
ar urma să i se adauge un statut inter
național pentru Ierusalim. Arătînd că 
„toate se întrepătrund în lumea de azi*, 
președintele a declarat că „dacă Asia de 
sud-est va vedea renăscîndu-se pacea, 
Orientul o va regăsi deîndată și el ca 
urmare a destinderii generale care se va 
succeda unui asemenea eveniment". El 
a subliniat însă că posibilitatea reali
zării unui acord întîmpină greutăți afîta 
vreme cît una din marile puteri nu se 
va degaja de „războiul odios* pe ca- 
re-l duce în Vietnam.

Abordînd problema aderării Angliei la 
Piața comună, vorbitorul a spus că o

asemenea eventualitate ar provoca „des
trămarea unei comunități ce funcționează 
potrivit unor reguli care nu suportă o 
excepție atît de monumentală*. De 
Gaulle a respins ideea unor tratative 
între C.E.E. și Marea Britanie. El a ară
tat că Franța este dispusă să participe 
la un aranjament care să favorizeze 
schimburile comerciale cu Anglia.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor, pre
ședintele a vorbit dosore evoluția siste

mului monetar al 
lumii capitaliste. 
„Este posibil, a 
subliniat el, că ra
falele care se dez
lănțuie în prezent, 
fără ca Franța 

să fie cu ceva amestecată, și care au luat 
cu ele cursul lirei, amenințînd și pe cel 
al dolarului, să ducă, în ultimă instanță, 
la restabilirea unui sistem monetar inter
național întemeiat pe imuabilitate, im
parțialitate, universalitate — care sînt 
privilegiile aurului*. In aceeași ordine de 
idei, vorbitorul s-a referit la penetrația 
capitalului american în Franța, despre 
care a spus că ține de inflația de dolari 
pe care S.U.A. o exportă în alte 
țări. Este vorba, în mod evident, a 
continuat președintele, de un element 
exterior, artificial, unilateral, care apasă 
asupra patrimoniului nostru național. 
Explicînd măsurile economice luate de 
guvern, președintele a afirmat că ele 
ar urmări ca Franța „să fie competitivă 
fără nici o rezervă în interiorul Pieței 
comune și în mare măsură pe scară 
mondială*.

AL 3B-LEA COAIGRES

LONDRA 27. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Continuîndu-și lucrările, cel de-al 
30-lea Congres al Partidului Comu
nist din Marea Britanie a dezbătut 
în ședința de duminică seara pro
iectul de rezoluție privind situația 
mișcării comuniste internaționale.

Luni a avut loc alegerea organelor 
de conducere ale partidului.

în ședința de luni tovarășul Vir
gil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., 
a adresat Congresului salutul Co
mitetului Centra] al Partidului Co
munist Român.

Salutul C.C. al P.C.R. adus
de tovarășul Virgil Trofin

Evoluția crizei cipriote
• Activitatea diplomatică a 
devenit mai intensă, dar mă
surile militare sint menținute
• Președintele Makarios: 
Existența bazelor militare 
străine — un iapt neîmbucu

rător

NICOSIA. — Guvernul cipriot a 
dat publicității duminică o declara
ție în care se spune că „repetatele 
explozii de bombe semnalate în ul
timele zile în diverse localități ale 
insulei au creat o situație gravă, 
care ar putea determina guvernul 
să declare mobilizarea generală". în 
seara aceleiași zile a sosit la Ni
cosia, venind de la Atena, Jose Rdlz 
Bennett, reprezentantul personal al 
secretarului general al O.N.U. Ime
diat după sosire, el a fost primit de 
președintele Makarios, iar luni a 
avut o convorbire cu liderul comu
nității turce din Cipru,
După cum s-a anunțat oficial, 
avioane turcești au efectuat,

Kutchuk. 
două 
luni

agențiile de presa
transmit

Lucrările celui de-al 22- 
lea Congres al Partidului 
Socialist din Chile. în raportul 
său, secretarul general al C.C., Ani- 
ceto Rodriguez, a subliniat că uni
tatea socialiștilor și comuniștilor 
are o mare însemnătate pentru pro
cesul social din Chile, menționînd 
că în cei 11 ani care au trecut de 
la crearea Frontului de acțiune 
populară, partidele socialist și co
munist au avut întotdeauna puncte 
de vedere comune în legătură cu 
întărirea mișcării populare. Ca in
vitați au participat o delegație a 
P.C. din Chile, precum și delegații 
ale partidelor comuniste și socia
liste din Iugoslavia, Uruguay și 
U.R.S.S. Din partea P.C. Român, la 
Congres a fost prezentă o delegație 
formată din Mihail Florescu, mem
bru 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. Participants au pri
mit cu căldură salutul adresat Con-

greșului tn numele C.C. al P.C.R. 
de către tovarășul Mihail Florescu. 
La inițiativa Organizației regionale 
Nuble a Partidului Socialist, după 
încheierea lucrărilor Congresului a 
avut loc o adunare a locuitorilor 
orașului Chilian, în cadrul căreia a 
luat cuvîntul și tovarășul Mihail 
Florescu.

Convorbiri sovieto-un- 
garO. La Kremhn au început con
vorbirile dintre Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și Jeno Fock, pre
ședintele guvernului R. P. Ungare. 
După cum subliniază agenția TASS, 
sînt examinate problemele dezvol
tării colaborării dintre cele două 
țări.

135 de morți și răniți au 
avut duminică trupele americane 
din Vietnamul de sud, ca urmare a 
atacurilor întreprinse de forțe ale 
F.N.E. — transmite agenția France

Zeci de medici duc o luptă înverșunată pentru a salva 
aproximativ 600 de persoane din orașul columbian Chi- 
quinquira otrăvite ca urmare a consumului de pîine în 
care a fost introdusă o însemnată cantitate de insecticid 
cu acțiune otrăvitoare. Potrivit datelor comunicate de 
poliția din Bogota, pînă în prezent 77 de persoane au 
murit, dintre care peste 60 copii. Alte 25 de persoane se 
află în comă.

Cercetările poliției au dus la concluzia că făina din 
care a fost făcută pîinea otrăvită fusese transportată 
tntr-un camion ce venea din Bogota împreună cu o în
cărcătură de insecticid în stare lichidă. Se crede că trei 
din bidoanele conținînd insecticidul s-au spart, acesta 
•meitecîndu-se cu făina.

Presse, citînd surse ale comanda
mentului S.U.A. de la Saigon. 
Luptele au avut loc în trei sec
toare : provinciile Quang Tri și 
Quang Nam, precum și în regiunea 
platourilor înalte. Duminică după- 
amiază, o puternică luptă s-a des
fășurat la 30 de kilometri de baza 
de la Da Nang, unde au fost uciși 
12 soldați, iar alți 66 — răniți.

Noi ciocniri între demon
stranți și polițieau avut loc în 
cinci cartiere ale orașului Calcutta 
— relatează agenția France Presse. 
Ieri, în urma incidentelor, mai mult 
de 250 de persoane au fost rănite, 
relevă aceeași agenție. Activitatea 
orașului Calcutta continuă să ră- 
mînă paralizată datorită grevei ge
nerale, declanșată în urmă cu două 
zile. Pe străzile orașului nu mai 
circulă nici un fel de vehicul, în 
afara mașinilor poliției și a ambu
lantelor. Magazinele și birourile 
sînt închise.

dimineața, zboruri deasupra orașu
lui Kyrenia.

ATENA. — Potrivit agenției 
France Presse, „guvernul grec 
este dispus să se conformeze apelu
lui lui U Thant în legătură cu re
tragerea din Cipru a forțelor mili
tare grecești, cu condiția ca 
această operațiune să fie efectuată 
pe etape și pe o perioadă mai în
delungată".

ANKARA. — In cursul nopții de 
duminică s-a efectuat un exercițiu 
de apărare antiaeriană, care a com
portat camuflarea luminilor. Manlio 
Brosio, secretarul general al N.A.T.O., 
a avut duminică seara întrevederi 
cu primul ministru Demirel și cu 
ministrul de externe Caglayangil. 
Luni dimineața, Brosio a fost primit 
de președintele republicii, 
Sunay. Tot luni dimineața 
la Ankara, revenind de la 
Cyrus Vance, reprezentantul 
al președintelui S.U.A. El a 
întrevedere cu ministrul de externe. 
Ulterior, președintele, primul minis
tru și ministrul de externe al 
Turciei s-au întrunit în cadrul unei 
ședințe.
• Președintele Ciprului, Makarios, 

a declarat, intr-un interviu, că 
O.N.U. poate avea o contribuție 
substanțială în rezolvarea crizei ci
priote. El a spus că existența ba
zelor militare britanice în Cipru este 
un fapt neîmbucurător. In ce pri
vește forțele O.N.U., nici prezența 
acestora în insulă nu ne bucură prea 
mult, dar acestea ne sînt deocam
dată necesare — a declarat Maka
rios. Referitor la relațiile greco- 
turce, Makarios a spus că „din cau
za apropierii lor geografice și din 
alte considerente, Grecia și Turcia 
vor trebui să fie întotdeauna pe 
«același vapor». Dacă ele vor ac
cepta acest fapt evident, Ciprul ar 
putea deveni, pentru ele, o punte 
de legătură, în loc de «măr al dis
cordiei»".

Președintele Tito 
l-a primit pe A. Harriman

BELGRAD 27 (Agerpres). — La 26 
noiembrie, Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe 
Averell Harriman, ambasador itinerant 
al președintelui Johnson. Cu acest pri
lej, a avut loc un schimb de păreri cu 
privire la probleme internaționale ac
tuale. Au fost discutate, de asemenea, 
probleme de interes reciproc.

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să transmit delegaților 

la Congres, întregului dv. partid, cla
sei muncitoare, poporului englez un 
cald salut frățesc din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a comuniștilor și a tuturor 
oamenilor muncii din Republica So
cialistă România.

Poporul român urmărește cu sim
patie și interes activitatea partidului 
dv. pusă în slujba idealurilor demo
crației, socialismului și păcii.

Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Marea Brita
nie s-au statornicit relații de colabo
rare și prietenie frățească bazate pe 
ideologia noastră comună marxist-le- 
ninistă, pe principiile colaborării fră
țești, ale egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, in
ternaționalismului proletar, pe baza 
țelurilor comune ale luptei împotriva 
imperialismului, pentru socialism.

Ne exprimăm convingerea că aces
te relații se vor dezvolta continuu în 
interesul partidelor și popoarelor 
noastre, al mișcării comuniste inter
naționale, al cauzei generale a socia
lismului.

Tovarăși,
Poporul nostru desfășoară în pre

zent o însuflețită și rodnică activi
tate pentru transpunerea în viață a 
programului de dezvoltare multilate
rală a țării stabilit de cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, avînd ca scop continuarea pe 
o treaptă superioară a procesului de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

Obiectivul central al politicii eco
nomice a partidului îl constituie în
făptuirea industrializării socialiste —

Sărbătoarea națională

cale sigură spre progres și civilizație, 
spre bunăstarea poporului. Producția 
globală industrială a fost anul trecut 
de 2,1 ori mai mare față de 1960, iar 
în primele 9 luni ale acestui an — 
al doilea an al cincinalului actual — 
a sporit cu circa 14 la sută.

Pe baza succeselor înregistrate în 
economia națională crește continuu 
nivelul de trai material și cultural 
al oamenilor muncii. Anul trecut, ve
niturile salariaților au fost cu peste 
10 la sută mai mari decît în 1965. 
Au crescut, de asemenea, veniturile 
țărănimii. Aproape un sfert din fon
durile bugetului de stat pe anul în 
curs se cheltuiește pentru învățămînt, 
cultură, ocrotirea sănătății și preve
deri sociale.

In actuala etapă de dezvoltare, a- 
cordăm o atenție deosebită îmbună
tățirii întregii activități economice și 
sociale. O ilustrare a acestei preocu
pări o constituie măsurile pentru per
fecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale și îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoriale su
puse în prezent unei ample dezbateri 
publice și care vor fi prezentate spre 
aprobare apropiatei Conferințe Națio
nale a Partidului Comunist Român.

P.C.R. este convins că, luptînd pen
tru desăvîrșirea construcției socialiste, 
pentru continua întărire și dezvoltare 
a economiei, culturii și științei patri
ei, își îndeplinește nu numai îndatori
rea supremă față de poporul propriu, 
dar și datoria sa internaționalistă, a- 
ducîndu-și contribuția la dezvoltarea 
sistemului mondial socialist, la spori
rea influenței și prestigiului socialis
mului în lume.

Stimați tovarăși,
România socialistă pune în centrul 

politicii sale externe prietenia, cola
borarea și alianța frățească cu toate 
țările socialiste. Totodată, ea promo
vează relații cu toate țările lumii, in
diferent de orînduirea lor socială, pe 
baza principiilor independenței și su- 

în

Cevdet 
a sosit 
Atena, 
special 
avut o

Un acord de colaborare 
româno-cehoslovacă între 
Comitetul de radiodifuziune și te
leviziune din Republica Socialistă 
România și radiodifuziunea și te
leviziunea din R. S. Cehoslovacă 
a fost semnat la Praga.

U.R.S.S. va lansa rachete 
purtătoare care vor avea ca 
țintă regiuni ale Oceanului Paci
fic cu raze de 40 mile marine între 
28 noiembrie și 30 
(TASS)

decembrie.

la Lisa-
abătut în

Noapte tragică 
bona. Un diluviu s-a 
cursul serii și nopții de sîmbătă asu
pra capitalei portugheze și împreju
rimilor sale Timp de circa 6 ore. un 
record de 98 mm de ploaie a provo
cat un adevărat dezastru. Pînă luni 
se număraseră 250 de morți. Nume
roși locuitori au fost răniți. Cel mai 
mult au avut de suferit cartierele 
joase ale orașului. spre care s-au 
năpustit apele furioase, cirînd cu 
ele tot ce întîlneau în cale.

a Mauritaniei
Se împlinesc astăzi șapte ani 

de la proclamarea independenței 
Republicii Islamice Mauritania. 
Cu acest prilej poporul român 
urează poporului mauritanian noi 
succese pe calea consolidării in
dependenței țării sale, pentru 
dezvoltarea economiei și culturii, 
pentru prosperitate și pace.

Supranumită „țară a fierului și 
gumei arabice', Mauritania, si
tuată în partea de nord-vest a 
continentului african, are o su
prafață de 1 169 000 km p. Cea 
mai mare parte a teritoriului este 
ocupat de deșert. Cei peste un 
milion de locuitori ai țării sînt 
grupați mai ales în valea fluviu
lui Senegal unde se îndeletnicesc 
ou agricultura și creșterea vite
lor.

După cucerirea independenței 
guvernul mauritanian a lansat 
cuvîntul de ordine : „Să facem 
deșertul locuibil*. In acest sens 
au fost luate o serie de măsuri 
pentru asigurarea resurselor de 
apă, în vederea dezvoltării unei

industrii proprii bazate pe valori
ficarea marilor bogății ale țării. 
Au fost construite importante ar
tere de circulație. O atenție deo
sebită este acordată formării de 
cadre naționale, lichidării anal
fabetismului.

Jucînd un rol mereu crescînd 
în viața politică a continentului 
african, Mauritania se pronunță 
pentru lichidarea colonialismului 
de pe pămîntul Africii, pentru 
destindere internațională și rela
ții prietenești cu toate statele 
lumii. în scopul unei mai bune 
cunoașteri reciproce și a dezvol
tării colaborării bilaterale între 
Republica Socialistă România șl 
Republica Islamică Mauritania 
s-au stabilit relații diplomatice. 
Vizita în țara noastră a unei 
delegații economice mauritanl- 
ene, ca și vizita în Mauritania 
a unei delegații economice ro
mâne au creat noi posibilități 
de dezvoltare a colaborării între 
țările noastre In interesul am
belor popoare, al progresului.

Congresul Asociației
Franța — România

PARIS. — Congresul 
Asociației Franța — 
România, organizat cu 
prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a acesteia, a 
avut loc duminică la 
Paris.

Franțois Chagot. di
rector adjunct onorific 
la Institutul pedagogic 
national și director ono
rific la Ministerul Edu
cației Naționale — ca
re a prezidat lucrările 
— a arătat că asociația 
a organizat expoziții, 
colocvii, conferințe con
sacrate României care 
s-au bucurat de suc
ces.

Noul comitet director 
al Asociației are 45 de 
membri, iar Biroul a- 
cestuia are ca preșe
dinte pe Francois Cha
got, ca vicepreședinți pe 
prof. Andri Langevin și

scriitorul Pierre Paraf 
și ca secretar general 
pe Louis Vautier. Din 
Comitetul de onoare al 
Asociației fac parte 
personalități eminente : 
Jean de Beer — secre
tar național al Pen-Clu- 
bului Franței, prof. 
Georges Heuier — 
membru al Academiei 
de medicină, membru al 
Institutului Franței, 
prof. Alfred Kastfel, 
laureat al premiului 
Nobel pentru fizică pe 
anul 1967, prof. Antoin 
Lacassagne, de la Aca
demia 
Henri 
fesor 
bona, 
membru al Academiei 
de Științe, membru al 
Institutului Franței, 
Jean Roche.— rectorul 
Universități, din Paris 
și Francis Palmero.

de medicină, 
Laugier — pro- 
onorific la Sor- 

Jean Orcel,

deputat socialist din 
Menton.

în cuvîntul de închi
dere a lucrărilor, scrii
torul Pierre Paraf a 
declarat că în cei 20 
de ani de existență ai 
Asociației niciodată 
prietenia franco-româ- 
nă nu a avut 
de dezvoltare 
favorabile ca 
că progresele 
bile obținute în relațiile 
dintre cele două țări 
în toate domeniile vor 
înregistra succese mai 
mari. „Sarcina fiecă
ruia dintre noi — a 
spus el — este de a 
strînge prietenia, al 
cărui principal cămin 
este Asociația noastră". 
După congres, amba
sadorul României la 
Paris, Victor Dumitriu, 
a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei.

condiții 
atît de 

acum și 
aprecia-

veranității naționale, egalității 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

In spiritul acestei politici ne pro
nunțăm pentru extinderea colaborării 
economice, politice, tehnico-științifice 
dintre România și Anglia, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Republica Socialistă România de
pune eforturi consecvente pentru în
făptuirea securității europene. Abor
darea rațională și eficientă a proble
mei securității europene presupune să 
se pornească de la realitățile istorice 
rezultate după cel de-al doilea război 
mondial și, în primul rînd, de la e- 
xistența celor două state germane — 
Republica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei. Țara 
noastră militează pentru eliminarea 
primejdiei războiului termonuclear, 
pentru soluționarea celorlalte proble
me ale vieții internaționale. Ea este 
pe deplin solidară cu lupta popoarelor 
pentru cucerirea, apărarea și consoli
darea independenței lor naționale, 
pentru dreptul de a decide asupra 
soartei lor.

Poporul român condamnă cu toată 
hotărîrea agresiunea imperialismului 
american în Vietnam și este alături 
de eroicul popor vietnamez în lupta 
pe care o duce pentru cauza sa dreap
tă, acordîndu-i întregul său sprijin 

' material, politic și diplomatic. Este 
necesar să se facă totul pentru a im
pune încetarea imediată și necondi
ționată a bombardamentelor S.U.A. a- 
supra R.D. Vietnam,, oprirea agresiu
nii, asigurarea dreptului poporului 
vietnamez de a hotărî singur soarta 
țării sale.

România apreciază că pentru regle
mentarea situației din Orientul Apro
piat sînt necesare retragerea trupelor 
izraeliene din teritoriile arabe ocupate, 
soluționarea problemelor litigioase, in
clusiv. cea a refugiaților arabi, în con
formitate cu interesele asigurării secu
rității statelor din această zonă.

In condițiile actuale, cînd acțiunile 
agresive ale imperialismului pericli
tează securitatea popoarelor, conside
răm imperios necesară unirea strinsă a 
tuturor forțelor antiimperialiste și iu
bitoare de pace. Partidul Comunist 
Român va depune și în viitor toate 
eforturile, va face tot ce-i stă în pu
tință pentru întărirea unității și coeziu
nii sistemului mondial socialist, a miș
cării comuniste și muncitorești interna
ționale — factor hotărîtor în lupta 
pentru preîntîmpinarea unui nou răz
boi, pentru progresul și pacea omenirii.

în încheiere, permiteți-mi, dragi to
varăși, să vă urez succes deplin în des
fășurarea lucrărilor Congresului, în 
lupta partidului dv., pentru bunăsta
rea și viitorul luminos al marelui po
por englez.

Trăiască Partidul Comunist din Ma
rea Britanie I

Trăiască prietenia dintre țările, po
poarele și partidele noastre I

Trăiască unitatea partidelor comu
niste și muncitorești !
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