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Convorbiri intre delegația Partidului
Comunist Român și delegația

Au îndeplinit
planul anual din 5-6 octombrie in dezbatere
• CONSTRUC

TORII DE AU
TOCAMIOANE 
DIN BRAȘOV

BRAȘOV. După uzinele „Trac
torul", o altă mare întreprin
dere din Brașov întîmpină Con
ferința Națională a partidului 
nostru ou planul anual îndepli
nit. Este vorba de Uzina de 
autocamioane „Steagul roșu", 
care în ziua de 1 decembrie a 
produs ultimul autocamion din 
planul anual. La această dată, 
colectivul uzinei avea înscrise 
în realizările sale depășirea 
pianului de beneficii cu aproa
pe 23 milioane lei, și economii 
suplimentare de circa 5 mili
oane lei Ia prețul de cost. De 
asemenea, constructorii de au
tocamioane raportează îndepli
nirea sarcinilor la export pe 
întregul an. Merită să fie su
bliniat și un alt fapt : îndepli
nirea planului anual la investi
ții. Printre factorii care au de
terminat obținerea acestor im
portante realizări menționăm 
aplicarea unor măsuri eficiente 
In vederea organizării științifice 
a producției și a muncii.

• „AUTOMA 
TICA“ — 
BUCUREȘTI

La data de 30 noiembrie 1967, 
eolectivul întreprinderii „Auto
matica* din Capitală a înde
plinit principalii indicatori ai 
planului anual. Astfel, produc
ția globală a fost realizată în 
proporție de 103,9 la sută, pro
ducția marfă de 102,7 la sută, 
beneficiile au marcat o creștere 
de 103 la sută față de planul 
anual, iar la sortimentul mij
loace de automatizare, de 112,5 
la sută, în timp ce productivi
tatea muncii a depășit prevede
rile annale cn 10,28 la sută.

• FABRICA DE 
ULEI „UNI
REA" - IAȘI

IAȘI (corespondentul „Scîn- 
teii“). Colectivul de muncă de 
la Fabrica de ulei „Unirea" 
din Iași întimplnă Conferința 
Națională a partidului cu pla
nul anual îndeplinit încă de la
I decembrie. In această perioa
dă au fost obținute peste pre
vederi 5 124 000 lei economii 
prin reducerea prețului de cost 
și 11254 000 lei beneficii peste 
plan. Cantitatea de ulei realiza
tă peste prevederile de plan 
pînă la 3 decembrie este de 400 
de tone. La baza acestor suc
cese a stat creșterea producti
vității muncii pe aceleași spații 
de producție cu 1,4 la sută în
II luni care au trecut.

a

Știința și producția

UN FRONT COMUN
Gîndirea științifică, solicitată Ia 

maximum, a dus, într-un ritm de
concertant, la rezultate care și-au 
pus o pecete hotărîtoare pe viața 
actuală, cu consecințele cunoscute 
nouă tuturora. Așa a fost cu elibera
rea controlată a energiei nucleare, 
cu înțelegerea în adîncime a corpului 
solid și aplicațiilor care au decurs, 
cu electronica și aplicațiile ei specta
culare în radar, telecomunicații, la 
ordinatorii electronici, cu matema
tica aplicată în special în ciberne
tică, cu materialele de înlocuire, în 
metalurgia aliajelor speciale, pentru 
a nu da decît cîteva exemple din 
rezerva tehnico-științiflcă care a aju
tat la avîntul științific de după 1945. 
Progresul științific și tehnic a intrat, 
în special în ultimii vreo 25 de ani, 
într-o perioadă de accelerare cu 
consecințe greu de urmărit și de stă- 
pînit, ridicînd probleme la nivelul 
statelor și al relațiilor dintre ele, de

Acad. Horia HULUBEI

cea mai mare gravitate pentru eco
nomie și structurile respective, pen
tru concurența economică, ducînd la 
aspecte legate, în unele cazuri, de 
însăși dăinuirea lor.

Conducerile de.state sînt confrun
tate cu aspecte organizatorice din 
cele mai grele, unde experiența este 
încă relativ redusă și unde asistăm 
la nenumărate tatonări în găsirea 
unor soluții optime pentru contri
buția științei la progresul social, 
asigurîndu-i, în același timp, 
dițiile de creație a noului, așa 
rezultă din experiența seculară 
tru făuritorii de civilizație.

Proiectul Directivelor privind

con- 
cum 
pen-
per-

fecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale cere, în esență, 
utilizarea la maximum posibil a 
științei și metodelor sale atît pentru 
asigurarea progresului tehnic, cît 
și în arta de a conduce prin me
tode științifice moderne întreprinde
rile șl instituțiile la toate nivelele. 
Se vădește în acest fel modul major 
în care sînt abordate de către partid 
și stat importantele probleme ale 
științei, strădania de a ne situa și 
din punctul de vedere al realizărilor 
științei, al contribuției acesteia la 
progresul economic, la nivelul civili
zației contemporane. Aș remarca în 
mod deosebit nu numai importanța 
pe care o acordă conducerea partidu
lui nostru dezbaterii acestor aspecte, 
aș spune esențiale pentru dezvolta
rea României socialiste în viitor, dar

(Continuare fn pag. a III-a)

Conținutul economic
și efectul

controlului bancar
Ideea sporirii eficienței întregii ac

tivități economice străbate ca un fir 
roșu fiecare din capitolele proiectului 
de Directive ale C.C. al P.C.R. cu 
privire la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale, su- 
bliniindu-se că, orice activitate econo
mică, oriunde s-ar desfășura, trebuie 
să corespundă unor nevoi reale, să 
asigure recuperarea cheltuielilor efec
tuate, să fie rentabilă, să contribuie 
la înfăptuirea reproducției socialiste 
lărgite.

Deosebit de importante sînt pre
vederile din proiectul de Directive 
referitoare la rolul organelor finan
ciare și bancare în desfășurarea acti
vității economice, chemate să influen
țeze pozitiv activitatea întreprinderi
lor pentru ridicarea continuă a nive
lului eficienței lor economice.

Controlul bancar, ca parte inte
grantă a controlului economic-finan- 
ciar, trebuie să se caracterizeze în 
toate cazurile printr-o eficiență ma
ximă. In prezent, controlul bagear nu 
sesizează întotdeauna în mod opera
tiv lipsurile existente în activitatea 
unor întreprinderi și organizații eco
nomice, nu propune măsuri concrete 
pentru remedierea deficiențelor con
statate, nu manifestă în toate cazu
rile fermitatea necesară pentru tra
gerea la răspundere a celor care fo
losesc neeconomicos mijloacele ma
teriale și bănești încredințate. Anu
mite neajunsuri ale controlului ban
car se datoresc și faptului că nu în 
toate cazurile mijloacele

Acad. Vasile MALINSCH!
guvernatorul Băncii Nafionale

cește, capătă un conținut nou. Tra
ducerea în viață a măsurilor cu pri
vire la lărgirea competențelor și atri
buțiilor unităților bancare teritoriale, 
creditarea diferențiată a întreprinde
rilor în funcție de modul în care fo
losesc mijloacele materiale și bănești.

dreptul de a aplica dobînzi diferen
țiate constituie cadrul necesar in ve
derea perfecționării activității ban
care și sporirii eficienței controlului 
bancar în economie.

Așezarea tuturor activităților pro
ducției materiale pe principiul gesti
unii economice proprii ridică în fața 
organeloi bancare probleme noi, peh- 
tru rezolvarea cărora se cer preocu-

(Continuare în pag. a III-a)

Calculatoare electronice
destinate producției

La laminorul de tablă groasă de la Combinatul siderurgic 
de la Galați au fost instalate patru calculatoare electronice 
de bază, în vederea conducerii automate a producției.

Două dintre acestea pot efectua cîte 3 200 operdțiuni pe se
cundă și au „sub supraveghere și comandă' principalele a- 
gregate ale laminorului, al treilea asigură dispecerizarea au
tomată a producției, iar ultimul, cu o capacitate de 25 000 o- 
perațiuni pe secundă, este destinat culegerii înregistrării și 
prelucrării informațiilor în vederea aplicării celor mai opti
me regimuri de fabricație. (Agerpres)

Telegramă

Luni dimineața, la sediul C.C. al 
P.C.R. au avut loc convorbiri în
tre delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., și delegația 
Partidului Comunist din Columbia, 
condusă de tovarășul Gilberto 
Vieira, secretar general al C.C. al 
P.C.C., care face o vizită în țara 
noastră.

Au participat tovarășii Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
membri ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Barbu Zaha- 
rescu, membru al C.C. al P.C.R.

Din delegația P.C. din Columbia 
au mai făcut parte tovarășii Juan 
Viana, membru al Comitetului E- 
xecutiv ai C.C. al P.C.C., și Jose

Cardona Hoyos, membru al C.C. al 
P.C.C.

întîlnirea s-a desfășurat într-a 
atmosferă caldă, tovărășească.

★

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit o masă, 
în cinstea delegației P.C. din Co
lumbia, condusă de tovarășul Gil
berto Vieira.

PROPAGANDA
Șl ANIIPROPAGANDA

ARTISTICA
Lucian GIURCHESCU

Există în lumea spectacolului o 
prejudecată, (deși e discutabil dacă 
într-adevăr e doar o prejudecată), și 
anume aceea privitoare la titlul pie
sei sau filmului ce urmează să apară 
pe piață. Se spune că un titlu bun 
„aduce publicul" și — natural — in
vers. „Angelica și sultanul" ar fi un 
astfel de titlu. La fel ca și „Intrigă 
și iubire", „Crimă șl pedeapsă", „Fe
meia îndărătnică" sau „Mielul turbat" 
Și exemplele se pot multiplica în pro
porție geometrică. Regula ? Sintetic. 
Rezumativ. Incitant. într-un cuvînt 
interesant.

Dacă am discuta exemplele de mai 
sus care se referă la un film de capă, 
la o melodramă clasică, la o drama
tizare sau ecranizare a unui roman 
celebru, la o capodoperă a genului

comic și la una din cele mai bune sa
tire românești din ultimii douăzeci 
de ani, ar părea că într-adevăr re
gula se confirmă. Mai mult decît 
atît : în unele cazuri ea însoțește 
creații deosebite și deci face casă 
bună nu numai cu „succesul imediat" 
dar și cu cel de durată, de calitate, 
de profunzime.

Și totuși... Și totuși, ca în cazul tu
turor regulilor, există excepții. „Am
prenta" sau „Nuntă la castel" sînt 
două titluri bune ? Sînt. Și asta n-a 
folosit; la nimic. Pentru că „prejude
cata" la care ne refeream nu devine 
cu adevărat prejudecată decît în mo
mentul în care între atracțiozitatea 
intitulării și conținut există o dis
crepanță. Exemplele date sînt întîm- 
plătoare și n-au pretenția de a de
fini extremele. Dar un fapt rămîne 
sigur și anume acela că orice adevăr 
devine prin alterarea conținutului un

toate cazurile mijloacele practice de 
intervenție ale organelor bancare au 
eficiența necesară.

în lumina proiectului de Directive, 
activitatea de control bancar se adin- La Uzina metalurgică din lași Foto : Gh. Vlnțilă
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Aprovizionarea la sate
PE URMELE UNEI SCRISORI DES
PRE DEZORDINEA IN REȚEAUA 

COOPERAȚIEI DE CONSUM DIN 
RAIOANELE TITU Șl RĂCARI

In pag. a iv-a

■ Deprinde- 
rea tinerilor cu
munca in va
canțe ■ O con
știință critică

MIȘCAREA
ÎMPOTRIVA
N. A. î. O

Tovarășului MEHMET SHEHU
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania 

Profund întristat de pierderile umane și materiale provocate de cu
tremurul din districtele Dibra și Librazhd, vă exprim compasiunea gu
vernului român și a mea personală și adresez familiilor îndoliate since
rele noastre condoleanțe.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

La redacție a sosit o 
scrisoare. Ni se semnalea
ză că în comerțul coopera
tist din raioanele Titu și 
Răcari, deși s-au obținut 
o seamă de rezultate bune, 
se petrec totuși unele ne
reguli care 
mare doză 
conducerea 
comerciale 
(I.C.I.) Răcari,
U.R.C.C. Titu și unii sala-

au la bază o 
de neglijentă : 

întreprinderii 
interraionale 

cea a

riați ai Uniunii regionale 
a cooperativelor de consum 
București — se spune în 
scrisoare — s-au dovedit a 
fi refractari la orice pro
punere valoroasă, cît și la 
critică. Nu se analizează cu 
simț de răspundere propu
nerile făcute și nu se iau 
măsuri pentru remedierea 
neregulilor sesizate. Despre 
ce este vorba ?

Un prim capitol în ca-

re se manifestă grave 
deficiențe este acela al a- 
provizionării cu mărfuri. 
De exemplu, conducerea 
I.C.I. Răcari a solicitat, prin 
U.R.C.C. București, 670 gar
nituri de mobilă pentru 
anul 1965. Ulterior, I.C.I. a 
renunțat — în termen — la 
420 din aceste garnituri. 
Totuși, U.R.C.C. București 
le-a trimis celor din Răcari 
65 de garnituri de mobilă 
în plus peste necesar, adică 
315 garnituri. Mobila a fost 
depozitată într-o baracă cu 
acoperișul rupt, supusă in
temperiilor. Nu a existat 
preocupare nici pentru va
lorificarea 
depozitare, 
momentul 
găsește la 
degradată 
45 000 lei.

Nu este un caz izolat. Fă
ră a se tine seama de posibi
litățile de desfacere și, mal

ei, nici pentru 
Astfel că și în 

de fată se mai 
Răcari mobilă 

în valoare de

ales, de „preocuparea* și 
„operativitatea" celor de la 
Răcari, continuă să li se 
repartizeze cantități mai 
mari de produse decît cele 
necesare. -Este de-a dreptul 
revoltător că, în acest an, 
s-a stricat și a fost arun
cat pe cîmp pește în va
loare de circa 33 000 lei, că 
s-au alterat importante 
cantități de brînză telemea. 
De altfel, si această brînză 
își are istoria ei. La un 
moment dat, s-a constatat 
că o anumită cantitate, în 
valoare de 41 000 lei, poate 
fi recuperată prin amestec 
și prelucrare. Hotărîrea s-a 
luat însă fără a se stabili 
în mod cert dacă produsul 
rezultat va corespunde ca
litativ și va avea desface
rea asigurată. Așa îneît s-a 
mai consumat caș în va
loare de circa 16 000 lei,
(Continuare in pag. a Il-a)

perfect neadevăr, că nici un fel de 
firmă — oricît de aurită ar fi — nu 
poate împiedica descoperirea golului 
pe care-I ascunde. Că o vitrină splen
didă nu e încă un magazin. (Ceea ce 
nu vrea să spună că sîntem partizanii 
unor magazine bine asortate ascunse 
privirilor noastre de fațade meschi
ne, urîte).

Este un adevăr vechi de cînd lumea, 
dar deseori neglijat, un adevăr atît 
de cunoscut îneît a fost uitat, s-a to
cit, a devenit gri — și anume acela 
că a-ti vinde marfa este o artă, de 
care nu trebuie să-ti fie rușine, dacă 
nu vrei să rămîi cu „prăvălia" goală.

Am început discutarea acestei pro
bleme — desigur cu referiri, în pri
mul rînd, la lumea artelor — cu un 
aspect secundar. Sau poate numai a- 
parent secundar, pentru că nu o dată 
un titlu neinspirat sau care contrazi
cea psihologia de moment a publicu
lui a creat greutăți pătrunderii unei 
opere de artă în conștiința consu
matorilor de frumos. (Nu de mult am 
asistat la un teatru din țară la căde- 
reu cu brio a unei piese ce face suc
ces pe o scenă bucureșteană și asia — 
în mare măsură — datorită șl unei 
intitulări întristător de searbădă și 
neatractivă).

Louis Jouvet spunea că problema 
numărul unu a teatrului este pro
blema succesului. Un teatru gol în
cepe să devină un non sens. O sală 
de cinema fără public poate fi cel 
mult un loc de adăpostire pe timp de 
ploaie. După o stagiune în care ai 
jucat la scaunele goale. începi să te 
întrebi dacă mai are rost să conti
nui. Publicul e necesar teatrului ca 
aerul: pentru el montăm o piesă,

Tn Italia devin tot mai nu
meroase forțele care îșl dau 
seama de pericolele și dau
nele pe care le aduce men
ținerea țârii In alianța atlan
tică. Se poate vorbi de o miș
care de opinie publică, care 
depășește cu mult limitele 
partidelor de stînga și cercu
rile de alegători aflate sub 
influența lor. Ea s-a lărgit în

Articol scris pentru 
„Scînteia" de 

Piero ARDENTI 
publicist italian

ultima vreme cu noi categorii 
de muncitori și intelectuali de 
sub influența partidelor de 
centru. Inclusiv tinerii catolici.

Cum s-a născut această 
mișcare remarcabilă, ce-și 
sporește mereu rolul In viața 
social-polltică a țării ? La a- 
ceastă întrebare se poate răs
punde, avîndu-se în vedere o 
serie de implicații pe care le 
are participarea Italiei 
N.A.T.O., precum și o serie 
fapte recente.

Există impresia câ după 
tragerea Franței din dispoziti
vele militare Integrate atlan
tice, locul devenit gol în re
țeaua strategică generală a 
N.A.T.O. este acoperit mal ales 
printr-o „încărcare' a instala
țiilor militare corespunzătoare 
din Italia. O serie de baze 
aeriene și navale își sporesc •-

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare in pag. a IV-a)

elegramă
Tovarășului MIKA ȘPILIAK 
președintele Vecei Executive Federale 

a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

la 
de

ie-

Adînc mișcat de urmările tragice ale cutremurului care s-a produs 
la Debar, vă exprim, în numele guvernului român și al meu personal, 
sincere condoleanțe și adresez populației sinistrate profunda noastră com
pasiune.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România j

/
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DIVERS
FAPTUL

Ce or fi văzut ? Foto : Gh. Vințllă

I

SERVICII

a unui
stir c
cenușiu

„Ialomi-
Șo-
So- 

se
pentru

90 DE ANI
DE LA ELIBERAREA

Mai aveți 
lipici ?

La fabrica de conserve 
facerea" din Arad se află în stoc 
circa 200 tone de conserve care 
nu pot fi expediate la bene
ficiari. De ce ? Lipsesc eti- 
ohetele. Din cele 25 milioane 
etichete cite sint necesare, s-au 
primit în acest an 7 milioane. 
In schimb Direcția generală a 
conservelor din M.I.A. a reparti
zat etichete in stocul altor în
treprinderi, bineințeles, cu 
marca respectivă. Cei de la ser
viciul desfacere, ajutați de 30 
de muncitoare scoase din pro
ducție, lipesc petece de hîrtie 
peste datele care nu privesc 
marca fabricii și scriu pe ele în 
loc de 1 kg, 500 gr., in loc de 
„Fructns"-Timlșoara, „Retace- 
rea"-Arad etc. Bine că această 
„schemă" nu se aplică și conți
nutului borcanelor. In Ioc de 
ardei să pună pătrunjel, in loc 
de roșii, spanac...

Noutăți 
la telefoane

Trista

P L E V N E I

Nu e vorba de telefonia in
terurbană automată. Aceasta n-a 
ajuns încă la Oficiul P.T.T.R. 
din comuna Dobrogostea (Pi
tești). Altceva a stîrnit senza
ție : zilele trecute a născut aici, 
sub îngrijirile operatoarelor de 
serviciu, o femeie. Silvia Olo- 
gu. De ce nu s-a dus la fru
moasa Casă de nașteri de ală
turi 1 Pentru că era închisă cu 
„șapte lacăte". Iar personalul de 
serviciu era... acasă. Cel de la 
Oficiul P.T.T.R. sînt îngrijorați : 
cu cîteva luni în urmă s-a în- 
tîmplat același lucru. Ei nu 
prea sînt pregătiți pentru ast
fel de „apeluri". Atunci ? Să se 
facă ceva (chiar și cu „dureri"), 
astfel îneît casa de nașteri să 
fie oricînd gata de oaspeți. Re
pede. Si fără prea multe... 
moașe.

poveste

Obrazul 
subțire...

Punctul de trecere peste__
năre, Smîrdan-Brăila. Două hi- 
drobuze elegante „Slănic* și „Zi- 
zin" asigură cu regularitate tre
cerea. Deci totul merge fără va
luri. Și totuși, cînd cumpără ti
chetul de trecere, cetățenii strîm- 
bă din nas nemulțumiți. Tichetele 
respective, vechi din 1964 au 
avut inițial altă destinație. Pe 
ele scrie cu litere de tipar, negru 
pe alb : „Animale mari", „Cuști 
pentru păsări", „Motociclete cu 
ataș* etc. E drept, s-a aplicat o 
ștampilă „Pasager, 1 leu* dar 
asta nu schimbă lucrurile. Or-

un

Du-
Am primit prin telex de 

la corespondentul meu 
din Țările Calde, urmă
torul mesaj : „O dată cu 
sosirea iernii la dv. păsă
rile călătoare s-au întors 
la noi. Am făcut inven
tarul și cu regret am con
statat că la apel lipsește 
un știre cenușiu. Căutați-l 
prin Deltă. Dacă aflați 
ceva de soarta lui dați-mi

„V-am comunicat, unul 
singur. Mi-ați spus că 
l-ați găsit!"

„Numai unul 7 Posed 
informații că numai la 
Jurilovca au fost împuș
cate cîteva zeci de mii".

„l-am numărat pe toți 
de opt ori. Unul singur 
lipsește. Anul trecut in
tr-adevăr au lipsit mai 
mulți".

ștampilă „Pasager, 1 leu* 
asta nu schimbă lucrurile, 
ganizatorii vor spune că e _
lucru mărunt. Chiar meschin, am 
spune nod.

foileton de NicuȚă TĂNASE

Cu cărămida
m geam

La sfîrșitul recentului meci de 
fotbal dintre Dinamo și „Univer- 
sitafea’-Cluj, un spectator n-a 
mai luat tramvaiul spre casă. A 
ajuns la Miliție cu mașina mică 
și însoțitori în uniformă. Cînd auto
buzul echipei clujene părăsea 
stadionul „Republicii*, în plină 
Stradă, acest „spectator* a arun
cat o cărămidă în mașină, 1, “ 
gînd geamurile. A crezut probabil 
că „răzbună* astfel înfrtngerea 
dinamoviștilor. Cine e huliganul ? 
Alexandru Savu din Popești-Leor- 
deni (str. Porumbacu 4 B). De la 
D.M.C. a plecat la cîteva ceasuri 
după ce a fost amendat. Sanc
țiunea este destul de blinda. Fap
ta acestui ins nu e un simplu fault 
de joc, ci un act huliganic care nu 
poate fi tratat cu blîndețe.

spăr-

Scurt circuit
Se caută un electrician : unul 

priceput în montarea instalații
lor electrice. Are nevoie de el 
Liceul din Băleni (Tîrgoviște). 
Aici s-a construit o instalație 
pentru alimentarea cu apă pota
bilă. Pentru punerea ei în func
țiune, trebuie montat un tablou 
electric. Conducerea liceului a 
solicitat acest lucru I.R.E.-urilor 
din Cîmpina, Tîrgoviște și Mo- 
reni. După cîteva luni, cei de 
la Moreni au comunicat liceu
lui că trebuie să se adreseze 
unei cooperative din Tîrgoviște 
care... nu se ocupă cu montajele 
electrice. Astfel „plimbați" to
varășii de la Băleni s-au adresat 
și Ministerului Energiei Elec
trice. Poate trimite ministerul 
un specialist care să monteze 
instalația respectivă și să re
medieze defecțiunile din activi
tatea acestor întreprinderi.

Ca-n codru
Toți trei lucrau în pădure, la 

întreprinderea forestieră Sovata. 
Doi dintre el: Ioan Demeter și 
Anton Lukaci erau șefii unor 
depozite de materiale lemnoase. 
Al treilea — Tiberiu Fogarasi, 
era numai ajutor șef depozit, 
împreună s-au comportat „ca în 
codru". Și-au creat importante 
plusuri de lemne pentru foc pe 
care le-au vîndut la diferite 
persoane. Au comercializat ast
fel, în interes strict personal, 
peste 1 500 tone lemne. Contra
valoarea lor — 305 687 lei au în
sușit-o. La Sovata vin mulți ce
tățeni pentru tratament. Cei trei 
însă vor părăsi Sovata, multă 
vreme. Schimbă și ei aerul.

Rubrică redactată de i 
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ZIDARITA

Și eu și mai ales vînă- 
torul, am rămas foarte 
surprinși.

de știre. Familia lui în
grijorată. Răspundeți ur
gent".

Am luat primul tren — Dumneata cîți ai
spre Deltă și spre marele 
meu noroc am găsit stir

împușcat 7
— Nici unul. Azi am

cul cenușiu pe marginea luat permisul Azi am
unei bălți din Jurilovca. făcut safteaua.
Vn pește-fierăstrău ii 
tăiase din greșeală o aripă. 
11 iau și mă duc cu el 
la Tulcea. Intru la primul 
telex care mi-a ieșit în 
cale și-i telexez corespon
dentului meu din Țările 
Calde: „Găsit stircu' ce
nușiu. Comunicați familiei 
că se află în miini bune. 
Am început să-i dau în
grijiri. Are o aripă de
fectă"

■Ies de la telex, traver
sez strada principală a 
Tulcei și, deodată aud 
lingă mine o împușcătură. 
După împușcătură simt că 
Stircul cenușiu purtat de 
mine la subțioară se 
zbate și... cade mortul 
știre. Vînătorul, că un 
vînător era, scoate bri
ceagul, taie picioarele stir- 
cului și dă să plece II 
opresc, li iau picioarele 
din mină, le bag în buzu
nar și-i zic:

— Dumneata ești într-o 
ureche ? De ce-ai tras în 
el 7 Era cu mine.

— Noi, vînătorii, avem 
sarcină, tovarășe, să 
omorîm, să distrugem pă
sările ihtiofage. Stîrcii 
ăștia cenușii ne lasă fără 
pește. Ne mănîncă 
puietul.

— Păi toată vara 
fost în Deltă sute de 
de stirci și voi, vînătorii, 
n-ați vînat nici unul. Te 
găsiși dumneata acum mai 
cu moț să-l omori tocmai 
pe... Dacă nu-l țineam eu, 
nici pe ăsta nu-l împuț
eați. Halal vînători!

— Greșești. Vînătorii 
noștri au împușcat in vara 
asta zeci de mii. Numai 
Vînătorii din Jurilovca au 
încasat vreo 59 282,50 lei 
prime pentru picioare de 
Stirci prezentate la Ins
pectoratul piscicol Tulcea.

— Minți ca un pescar. 
Anul ăsta pe teritoriul 
țării noastre n-a dispărut 
nici un știre Adică a dis
părut unul, unul singur, 
ăsta care l-ai împușcat 
dumneata

— Ba au fost impuș- 
cați.

— Ba nu.
11 duc la telex. Iau legă

tura cu corespondentul 
meu din Țările Calde care 
este și responsabil cu evi
dența păsărilor migra
toare. întreb :

„Cîți stirci cenușii ai 
lipsă la inventar ?" ___

tot

au 
mii

Grivița I reprezenta un succes mili
tar remarcabil, apreciat ca atare de 
opinia publică internațională. Vitejia 
tinerei armate române a produs o 
vie impresie în multe țări ale lumii.

Cu toate acestea, pierderile mari de 
oameni din timpul atacului din 30 
august și fortificațiile impunătoare, 
au convins comandamentul aliat că 
Plevna nu putea fl luată prin asalt, 
ci prin blocadă. De aceea s-au sistat 
atacurile generale și s-a trecut la 
operațiunile de încercuire a Plevnei.

După cucerirea Rahovei, la 9 no
iembrie, de către trupele române 
sprijinite de unități rusești, spa
tele armatelor de la nord fiind 
asigurat, s-au continuat acțiunile de 
stringere a cercului în jurul Plevnei. 
Către sfîrșitul lui noiembrie ar
mata aliată de încercuire era alcă
tuită din 125 batalioane, 88 esca- 
droane și 64 baterii rusești și 
din 45 batalioane, 38 escadroane 
și 19 baterii românești. Pentru a se 
preîntîmpina o încercare de ieșire 
din încercuire a turcilor asediați, 
au fost luate măsuri de întărire 
a blocadei, împărțindu-se armata în 
șase sectoare cu legături strînse în
tre ele spre a se putea ajuta reci
proc în caz de nevoie.

Bombardarea zilnică a Plevnei de
moralizase pe turci care, de altfel, 
la sfîrșitul lui noiembrie, terminaseră 
resursele alimentare și de muniții. 
Datorită informațiilor prețioase pri
mite de la bulgarii care se strecurau 
din Plevna, s-a știut că Osman-pașa 
va încerca să spargă încercuirea 
spre a-șl deschide prin luptă drum 
către Sofia. S-a aflat apoi și ziua 
fixată pentru această tentativă. In
tr-adevăr, la 28 noiembrie (10 de
cembrie 1877), Osman-pașa împreună 
cu întreaga sa armată de circa 
50 000 de oameni a întreprins stră
pungerea blocadei româno-ruse.

In dimineața acelei zile s-a de
clanșat una dintre cele mal înverșu
nate și sîngeroase bătălii. în timp 
ce primul eșalon turcesc lupta cu 
disperare să-și croiască drum printre 
grenșdierii ruși, trupele românești 
conduse de locotenentul colonel I. Co- 
truț — fără a mai aștepta ordine su
perioare — au început înaintarea din 
flanc, cucerind Grivița 2 și redutele 
de la Opanez. 
populația bulgară, regimentul 
de linie a ocupat Plevna 
a zădărnici o eventuală 
nire a turcilor în locurile 
ficate. Referindu-se la această ac
țiune fulgerătoare a armatei româ
ne, „Journal de Saint-Petersbourg* 
scria la 1/13 decembrie 1877 următoa
rele : „Primele trupe intrate în Plev
na sînt acelea ale diviziei a 2-a ro
mâne, care dădură cea dintîi lovituri 
turcilor". Cucerirea Opanezului, cap
turarea ariergărzli și ocuparea ora
șului Plevna, fiind simultane cu resa-" 
pingerea primului eșalon de către 
trupele rusești, au produs o mare' ' 
panică printre turci care au în
ceput să se predea în masă. Osman- 
pașa rănit s-a predat colonelului 
Cerchez, comandantul diviziei a 2-a 
române. Venind imediat și generalul 
Ganețki, i-a cerut lui Osman-pașa 
să dea un ordin scris de capitulare 
pentru întreaga armată.

Această colaborare militară, erois
mul ostașilor celor două arma
te au dus la memorabila victorie 
de la Plevna care a grăbit și ușurat 
sfîrșitul războiului din 1877—1878. La 
12 decembrie 1877, marele duce Nico
lae, subliniind aportul armatei noas
tre. preciza : „Rezultatele strălucite 
care s-au obținut înaintea Plevnei 
sînt datorite în mare parte coopera- 
țiunei vitezei armate românești".

După cum se arată în lucrarea 
„Epopeea Plevnei" (apărută la Sofia 
în 1960) populația bulgară în afară 
de faptul că și-a manifestat des
chis afecțiunea față de trupele eli
beratoare, Ie-a dat un ajutor direct 
procurîndu-le informații militare, iar 
uneori și alimente. Alături de jert
fele armatei ruse, peste 10 000 de 
morți și răniți români și-au vărsat 
sîngele în luptele de pe cîmpiile 
Bulgariei, pentru dezrobirea po
poarelor din Balcani.

După contribuția remarcabilă adu
să la cucerirea Plevnei, armata ro
mână a eliberat prin noi jertfe lo
calitățile din nord-vestul Bulgariei, 
în timp ce armatele ruse și 
voluntarii bulgari treceau Bal
canii și ajungeau prin luptă la nu
mai cîțiva kilometri de Constantino- 
pol. La 19/31 ianuarie 1878 imperiul 
otoman s-a recunoscut învins pe toate 
fronturile, cerînd încheierea armisti
țiului. Cîteva luni mal tîrziu, Congre
sul de la Berlin al marilor puteri eu
ropene, recunoștea independența 
României, a Serbiei și Muntenegru- 
lui, cît și autonomia Bulgariei, cu
cerite de acestea cu prețul atitor 
jertfe. Astfel, cucerirea Plevnei a a- 
vut urmări de o importanță istorică 
covîrșitoare. în aceste zile, poporul 
bulgar, care sub conducerea partidu
lui său comunist, obține remarcabil» 
succese în construirea socialismului, 
evocă cu venerație acest moment în
semnat din istoria sa.

Tradițiile comune de luptă, exis
tente de veacuri, amplificate prin 
jertfele din timpul războiului de la 
1877—1878, care a dus la înlăturarea 
jugului otoman precum și numeroase 
alte manifestări ulterioare au ridicat 
în anii construirii socialismului prie
tenia dintre poporul român și poporul 
bulgar pe o treaptă superioară. „în 
aceste împrejurări istorice — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
mitingul consacrat prieteniei româno- 
bulgare ținut la Sofia în septembrie 
1965 — trăind în vecinătate, popoare
le noastre s-au legat prin sentimente 
profunde de stimă și prețuire reci
procă, prin relații de bună înțelegere 
și prietenie frățească".

între România șl Bulgaria, țări 
vecine și prietene se dezvoltă azi, în 
condițiile socialismului biruitor, co
operarea în toate domeniile, în in
teresul progresului mai rapid al am
belor popoare.

Sub conducerea partidelor lor co
muniste. popoarele român și bulgar 
puii remarcabilele succese obținute 
în opera ae edificare socialistă în 
slujba înfloririi continue a țărilor 
lor, contribuind astfel la întărirea 
forțelor socialismului în lume, la 
apărarea șl consolidarea păcii.

S-au împlinit recent 90 de ani de 
la eliberarea Plevnei, cea mai im
portantă victorie a trupelor aliate 
româno-ruse și a voluntarilor bul
gari în timpul războiului de la 
1877/78 împotriva Porții Otomane. 
Prin memorabila izbîndă de la Plev
na — unde fuseseră angajate timp 
de patru luni principalele forțe ale 
beligeranților — se încheia cea mai 
grea etapă a războiului, iar victoria 
finală devenea iminentă. Așezarea 
geografică a orașului, cu poziții na
turale ușor de apărat, completate 
ingenios de Osman-pașa — cel mai 
vestit general turc al vremii — prin 
linii exterioare fortificate de șanțuri 
și redute au transformat Plevna în- 
tr-o fortăreață aproape inexpugna
bilă. Existenta acestei fortărețe a dus 
la prelungirea războiului cu mai mul
te luni.

După cum se știe, popoarele din 
Balcani, dornice de libertate, s-au 
ridicat la luptă împotriva asupririi 
turcești. Răscoalele din Bulgaria, din 
1876, lupta armată a Serbiei și Mun- 
tenegrului au primit un sprijin im
portant din partea poporului român, 
el însuși hotărît să se elibereze de 
sub jugul secular otoman. Cu toate a- 
menințările Porții Otomane, Româ
nia a acordat în secret un ajutor 
eficace sîrbilor și bulgarilor în lupta 
lor de eliberare națională. Guvernul 
român permitea și sprijinea direct 
trecerea în grupuri mici a voluntari
lor slavi în Serbia, înrolarea și in
struirea lor pe teritoriul nostru și 
trecerea armamentelor peste Dunăre, 
în țara noastră și-au desfășurat a- 
tunci activitatea numeroși patrioți și 
revoluționari bulgari. în mai 1876 un 
grup de revoluționari bulgari, în 
frunte cu poetul Hristo Botev, orga
nizat în România, a părăsit Bucu
reștii îmbareîndu-se la Giurgiu pe 
vasul „Radetzki" și, în drum spre 
Lom—Palanca, prin porturile Zim- 
nicea, Turnu Măgurele și Bechet — 
cu asentimentul autorităților româ
ne — grupul s-a mărit la peste 300 
de oameni înarmați, care au trecut 
apoi pe malul drept al Dunării jert- 
findu-se pentru libertate.

Războiul început de Rusia împotri
va Turciei, în aprilie 1877, indiferent 
de scopurile expansioniste ale țaris
mului, a servit luptei de eliberare na
țională a popoarelor balcanice, ale că
ror forțe militare singure erau insu-

Prof. N. ADĂNÎLOAIE

ficiente pentru a susține o campanie 
victorioasă împotriva Porții Otomane. 

Poporul român, care-și proclamase 
la 9 mai independența națională, do
rea să lupte............... ' '
pele ruse la 
consfinți cu 
independență 
la eliberarea 
de sub tirania otomană. După cele 
două bătălii de la Plevna, (din 8 și 18 
iulie) cînd trupele angajate în luptă 
fuseseră respinse cu mari pierderi, 
la 19 iulie 1877 marele duce Nicolae 
a cerut insistent intrarea în acțiune 
a armatei române, care, fiind în a- 
propiere, putea colabora eficient la 
echilibrarea situației frontului. Ca 
urmare, după tratativele purtate în
tre cele două guverne și stabilirea 
condițiilor de colaborare între arma
tele aliate, grosul armatei române — 
circa 38 000 de ostași — a trecut, la 
jumătatea lunii august, Dunărea luînd 
poziții de luptă, alături de trupele 
ruse, în fața fortificațiilor de la Plev
na. Pentru a se marca în cadrul co
laborării participarea distinctă a Ro
mâniei la război, s-a convenit, la tra
tative, ca armatele aliate, diri
jate spre Plevna, să fie puse sub 
comanda principelui Carol — dom
nitorul României — secondat de ge
neralul rus Zotov ca șef de stat 
major. Armata română reprezenta 
aproximativ jumătate din efectivul 
trupelor aliate îndreptate spre Plev
na. în lunile următoare, cînd au so
sit pe front rezervele rusești — in
clusiv garda imperială — și o nouă 
divizie română, armata noastră a 
constituit aproape o treime din tota
lul trupelor de încercuire.

A treia bătălie pentru ocuparea 
Plevnei a avut loc la 30 august cînd 
armata română, renăscută după atîtea 
veacuri de restriște, prin sacrificii 
.mari a reușit să cucerească puternica 
redută Grivița I. în timpul numeroa
selor asalturi asupra pozițiilor ina
mice, în crîncena încleștare pe viață 
și pe moarte au căzut eroic maiorul 
Sonțu, căpitanul Valter Mărăcineanu 
și multi alți viteji. Cucerirea redutei

efectiv alături de tru- 
sud de Dunăre spre a 
sîngele său această 
și a contribui totodată 
neîntîrziată a Bulgariei

— Da. La Jurilovca 
59 282,50 lei, la... ■

— Cît plătiți de stîrc 7
— 2 lei perechea de 

picioare. Și-i dăm vînăto- 
rului și un cartuș gratis.

— Chiar s-au împușcat 
în Jurilovca 59 282,50 stirci 
cenușii 7

— Uitați actele!
— Da’ cu ăștia 0,50 ce 

e 7
— O fi fost vreun stîrc 

șchiop.
A dracului treabă 1 La 

Jurilovca s-au împușcat 
atiția stirci și la inventar 
nu lipsește decît unul 7 
Mi-am făcut delegație și 
m-am dus personal în Ță
rile Calde și i-am numă
rat. Așa era. Unul singur 
lipsă. Cel cu moartea stu
pidă. Am prezentat con
doleanțe familiei lui în
durerate și m-am întors 
la Tulcea. La Inspectora
tul piscicol, chiar în mo
mentul acela, se încheia 
un proces-verbal. Se îm- 
pușcaseră alți stirci ce
nușii. Și comisia de con
statare, compusă din : ing. 
Ion Iordache, șeful in
spectoratului, Ion ' Tudo- 
rancea, șeful zonei pisci
cole Jurilovca. și Adrian 
Procop, gestionar al zonei 
piscicole Jurilovca, tocmai 
făceau statul de 
pentru alte prime

— Pe ăștia cînd 
împușcat 7

— Zilele astea.
— Sînteți foarte 

ochitori
Iau picioarele de 

și mă uit la ele. M-am 
lămurit pe loc. Șmecherii 
ăștia trei aveau un ștoc 
de picioare de stîrc de 
cine știe cînd, și cînd 
aveau nevoie de bani le • 
aduceau la Inspectorat 
pentru a lua niște prime 
și niște cartușe gratis. 
Vedeți cît de simplu ? Și 
eu cît mi-am bătut capul 7 
Le-am dat cele două pi
cioare ale stircului care 
mi-a murit la subțioară. 
Dar ei erau trei. Nu se 
pot împărți două picioare 
la trei...

Părerea mea este că 
ministerul de care apar
ține acest inspectorat pis
cicol,. ca să-i scoată din 
încurcătură, să le mai dea 
un picior...

plată

i-ați

Pentru a le aju
ta pe gospodine, 
o serie de unități 
comerciale din Ca
pitală au introdus 
noi servicii de 
deservire a popu
lației. Astfel, la 
patiseriile „Liber
tății* din Calea 
Șerban Vodă 17 
și „Unirii" din 
Splaiul Unirii 1 
precum și la simi
geriile „Covrigel" 
din Calea Moșilor 
217 și
cioara" din 
șeaua Armata 
vieți că nr, 2 
primesc
copt cozonaci, plă
cintă, păsări, etc.

Imediat, chemat de
5 

spre 
reve- 
forti-

știre

buni

(Urmare din pag. I)

Mă duc la Inspectoratul 
piscicol Tulcea. îl întreb 
pe șef:

— Chiar ați plătit niște 
premii pentru împușcarea 
stircilor cenușii ? Nocturnă pe lac

plus manopera și apoi s-a 
artmeat totul la putui s’ec.

Neregulile nu se opresc 
aici. La începutul acestui 
an, bunăoară, existau în 
depozitul de la Răcari circa 
852 tone sare. Cum consu
mul lunar este de circa 60 
tone, stocul reprezenta o 
cantitate mai mare decît 
consumul anual, asigurînd 
totodată rezerva necesară. 
Cu toate acestea, în planul 
de aprovizionare a mai fost 
prevăzută o cantitate de 
1 240 tone. La finele anului, 
stocul — sau mal bine zis
actele — vor înregistra e-
xistența a circa 1 000 tone 
sare, care vor imobiliza
fonduri în valoare de
420 000 lei. Spuneam că sa
rea va figura, în bună 
parte, doar în acte pentru 
că, în depozitul Ghergani, 
de exemplu, ea a fost de
pozitată în aer liber; 
din cauza ploilor, sacii 
s-au rupt, iar sarea s-a 
topit. Și de astă dată au 
fost încercate... recondițio- 
nări : s-au mai folosit ma
noperă și saci în valoare 
de peste 20 000 lei. în ma
gaziile I.C.I. Răcari s-a mai 
găsit orez degradat în va
loare de circa 15 000 lei, în 
afară de cel de calitate 
necorespunzătoare introdus 
pe rețea.

Tov. Vasile Zinculeșcu, 
directorul I.C.I. Răcari, a 
încercat să pună toate a- 
ceste șiricăciuni și pagube 
pe seama 
de depozitare, 
faptului că U.R.C.C. Bucu
rești trimite, la unele pro
duse, cantități care depă
șesc solicitările și 
mul curent. în 
lucrurile 
te.
am

o sumă de 857 000 lei. Spa- \ 
țiile create permit con- 7 
servarea produselor, bine
înțeles 
face o 
gerată.

Aici 
numai 
de depozitare 
existenta unor 
peste necesar. Este vorba, 
înainte de toate, de o 
proastă gospodărire a bu
nurilor, de un dezinteres 
total pentru comercializa
rea lor în condiții cores
punzătoare, pentru satisfa
cerea cerințelor cumpără
torilor. Poate afirma cine
va că pagubele de circa

atunci cînd nu se 
aprovizionare exa- 
întîmplătoare.
însă nu este vorba 
de lipsa spațiului 

și nici de 
mărfuri

în procent de 104 
dar din planul de 

, de 979 000 lei.
409 000 

Cică „au 
cheltuielile

realizat 
la sută, 
beneficii, 
s-au realizat doar 
lei. Motivul ? 
fost depășite 
de circulație și nu s-a rea
lizat rabatul planificat". Nu 
am mai întrebat în ce ca
pitol au fost „prinse" pier
derile provenite din strica
rea produselor și din loca
țiile plătite din neglijență. 
O fi existînd, pe semne, 
un capitol special...

Neregulile de la I.C.I. 
Răcari se răsfrîng puternic 
și asupra activității maga
zinelor din subordine, asu
pra bunei gospodăriri a a-

în magazie 
lăzi cu mărfuri. aruncați în 
dezordine. Cumpărătorii 
așteptau într-un spațiu 
restrîns, iar gestionarul se 
străduia să facă față cerin
țelor, alergînd din maga
zin în magazie și înapoi, 
sărind peste lăzi și saci. 
Pină la urmă, ca să facă 
puțină ordine, a ales solu
ția cea mai dăunătoare : a 
închis magazinul, deși era 
oră de vîrf — 10 dimi
neața.

Am discutat cu gestiona
rul : era satisfăcut că pla
nul valoric se realizează 
(mai ales pe seama maga
zinelor din jur. care erau

PRIN UNITĂȚILE 
COOPERAȚIEI DE CONSUM

lipsei spațiului 
pe seama

consu- 
curent. în parte, 

sînt adevăra- 
în discuția pe care 
avut-o cu tov. Gheor- 

Lazăr, vicepreședin- 
al U.R.C.C. Bucu

rești, acesta ne-a confir
mat că, forțați fiind de îm
prejurări, trimit pe rețea 
cantități mai mari decît 
cele solicitate de întreprin
derile comerciale. A preci
zat însă că s-au luat une
le măsuri pentru evitarea 
în viitor a unor asemenea 
practici. Stă în picioare ar
gumentul cu insuficienta 
spațiului ? Pentru asigura
rea depozitării, ’a Răcari 
s-a investit, încă din 1966,

50 000 lei, provenite din de
gradarea sării, a unor can
tități apreciabile de var, 
cărbune de forjă șl alte 
mărfuri, nu erau evitabile, 
dacă acestea ar fi fost de
pozitate sub șoproane im
provizate sau, în cel mal 
rău caz, acoperite cu folii 
de polietilenă ? Este lim
pede că și pagubele prove
nite de la cheagul pentru 
brînză puteau fi preîntîm- 
pinate dacă acest produs 
ar fi fost pus în vînzare 
în ordinea sosirii în depo
zit. Nu sînt aici nici „greu
tăți din afară", nici „cauze 
obiective", cum încearcă 
să invoce unii, ci doar ne
păsare și neglijență. Ace
leași cauze au provocat, 
de altfel, și plata a zeci de 
mii de lei drept locații, 
pentru mărfuri care n-au 
fost descărcate la timp.

Cum se răsfrîng toate a- 
cestea asupra situației eco
nomice a întreprinderii 
din Răcari ? Pînă la în
ceputul lunii , octombrie, 
planul de desfacere a fost >

cestora. Am vizitat maga
zinul sătesc din Bîldana. 
Era aici o dezordine cum
plită. Gestionarul Nicolae 
Stănescu afirmă că faptul 
se datorește unei situații 
de moment : magazinele 
din jur fiind în inventar 
de mai multe zile, toată 
lumea vine să cumpere de 
la Bîldana. Pe deasupra, 
sosesc și unele mărfuri în 
cantități mult mai mari 
decît comenzile. I.C.I. Ră
cari, vrînd să scape de 
„supranormative", încear
că să le „împingă" pe re
țea. Cu o zi înainte sosise 
marfă : în loc de 1 000 kg 
sare, s-au trimis la Bîldana 
3 000 kg. La orez, din care 
se vînd, în medie, 1 000 kg 
pe an, au fost trimise în
tr-un singur transport, 800 
kg. Brînză, în schimb, nu 
se mai găsea de cîteva 
zile, dar gestionarul nici 
nu mai ceruse, pentru că 
ceea ce se livrează e de 
calitate necorespunzătoare 
si cumpărătorii o refuză. 
In întreg magazinul, cît și

în inventar). Dacă cetățenii 
sînt însă mulțumiți ort nu 
de deservire, de calitatea 
produselor — aceste pro
bleme nu Intră în preocu
pările lui. El le dă ce pri
mește și atunci cînd are el 
poftă să vîndă, nu cînd 
au nevoie cumpărătorii. 
Văzînd situația din a- 
ceastă unitate, te întrebi : 
cum se permite aici încăl
carea normelor elementa
re .de comerț ? De ce nu se 
face ordine în magazie 
seara, după închidere, sau 
dimineața, înainte de des
chidere ? De ce marfa se 
aruncă la întîmplare prin 
magazin și nu se așează în 
stive atunci cînd se des
carcă din mașină, cum face 
orice bun gospodar, cum 
face orice om care știe 
bine că ordinea și organi
zarea diminuează eforturi
le ? Există o rețea întrea
gă de foruri si uniuni ale 
cooperației de consum. în
drumă. Cum îndrumă ? 
Toate controlează. Ce con-

trolează și cu ce efect ? De 
ce nu se extind exemplul 
și metodele de lucru ale 
magazinului cu autoservire 
din Răcari, vecin cu cel din 
Bîldana, unde există ordi
ne și bună gospodărire în 
toate sectoarele ?

Fiindcă veni vorba de 
magazinul cu autoservire 
din Răcari, trebuie să spu
nem totuși că ordinea și 
organizarea în interior nu 
pot acoperi dezorganizarea 
în aprovizionare. Respon
sabilul acestei unități 
bune. Gheorghe Niculescu, 
era foarte nemulțumit de 
felul cum este aprovizionat 
de I.C.I. Răcari. Comenzile 
sînt tărăgănate săptămâni 
întregi, unele mărfuri sînt 
de slabă calitate. Și el, de 
exemplu, ni s-a plîns de 
calitatea brînzei, de modul 
cum este livrată. Datorită 
acestor neajunsuri, anul 
trecut, din suma de 
2 500 000 lei, cît a încasat 
din vînzare, 1 milion de 
lei a reprezentat marfă a- 
dusă din București sau din 
alte localități. Numai va
loarea peștelui sărat și 
proaspăt s-a ridicat la cir
ca 60 000 lei, în timp ce la 
I.C.I. Răcari s-a stricat 
peștele. Cum poate fi cali
ficat un asemenea stil de 
comerț ?

„Dar vă rog să nu le mal 
spuneți celor de la I.C.I., 
a adăugat responsabilul, 
îmi vor face greutăți și 
mai mari în aproviziona
re". Oare asa vor reacționa 
cu adevărat conducătorii 
I.C.I. ? Pare-se că cei care 
au de-a face cu dînșii au o 
anumită experiență...

Desigur, nu se poate tre
ce peste 
reale de 
cooperația de consum. Lip
sa mijloacelor de transport 
și, mai ales, a unor mașini 
special amenajate pentru 
mărfuri perisabile, lipsa 
snațiilor de depozitare con
stituie piedici reale. Dar 
ele nu scuză și nu pot scu
za proasta organizare, lip
sa de operativitate, dezor
dinea. Comerțul este o 
treabă serioasă. El nu se 
poate face la întîmplare, 
ci în ordine, cu pricepere 
și îndrumare calificată, cu 
multă stăruință.

unele greutăți 
care se lovește

Florea CEAUȘESCU
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vește organizarea producției și desfa
cerii cît și în legătură cu calitatea 
mărfurilor destinate pieței interne sau 
exportului va elimina acele produse 
care nu au caracterul unei competi
tivități la orice nivel și pe orice me
ridian. Pentru viitor, va trebui ex
tins numărul magazinelor de pre
zentare. Aceasta, ca primă mă
sură. O a doua, așa cum se pre
vede în proiectul de Directive, 
constă în aplicarea cu rigurozitate a 
principiului de a se primi salariile 
în funcție de îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Consider că aceasta nu e su
ficient cînd e vorba de disciplinarea 
livrărilor către fondul pieței, de sti
mularea ridicării calității bunurilor de 
consum. Conducerile întreprinderilor 
ar putea fi cointeresate material pen
tru operativitate în satisfacerea ce
rințelor comerțului, a celor suplimen
tare, rapiditatea desfacerii produselor, 
ca și pentru numărul de modele și 
sortimente noi contractate, răspun- 
zînd totodată pentru încălcarea ter
menelor contractate, sortimentului, ca-, 
lităților impuse, refuzurilor de măr
furi sau stocurile nevandabile.

Asemenea pîrghii sînt capabile să 
impulsioneze relațiile comerț-industrie 
pentru îmbunătățirea continuă a mo
dului în care piața e asigurată cu o 
abundență de produse, de calitate su
perioară și într-o mare diversitate.

Toate aceste măsuri capătă o im
portanță și mai mare, știut fiind că, 
pentru accelerarea ritmului de dez
voltare a industriei ușoare, partidul șl 
guvernul au alocat în actualul cinci
nal fonduri de investiții de 2,8 ori 
mai mari decît fondurile atribuite pe 
întreaga perioadă a planului de 6 
ani. Aceasta va crea condiții pentru 
creșterea, în continuare, într-un ritm 
mai rapid a producției, ca șl pentru 
mai accentuata diversificare a bunu
rilor de larg consum.

Pentru întreprinderile industriei u- 
șoare, chemate să contribuie la reali
zarea unui volum sporit de bunuri de 
consum necesare populației, aplica
rea practică a măsurilor preconizate 
în proiectul de Directive va permite 
o regrupare a forțelor, o mai cores
punzătoare organizare a producției și 
a muncii în scopul satisfacerii cît mai 
complete a cerințelor, atît ale consu- 
matoriloi interni, cît și la export. Ca
racteristic pentru producția industriei 
ușoare este, în acest sens, obligația de 
a răspunde celor mai variate nece
sități și gusturi, printr-un număr mare 
de articole, sortimente, modele, în
tr-o gamă extrem de largă de con
texturi, culori și desene.

Sondarea cerințelor pieței și orien
tarea producției spre satisfacerea ne
voilor cumpărătorilor au stat în a- 
tenția noastră. în acest scop, au luat 
ființă o serie de magazine de prezen
tare — 15, în toată țara — s-au or
ganizat expoziții, parade ale modei, 
participări la tîrguri internaționale. 
Rezultatele acestor acțiuni au trebuit 
concretizate. Și astfel, aproape pe 
lîngă fiecare întreprindere au fost or
ganizate ateliere de creație, încadra
te cu creatori — specialiști în sec
tor — și avînd la dispoziție material 
documentar corespunzător. Activitatea 
acestora, ca și multiplele măsuri teh
nice și organizatorice aplicate în în
treprinderile industriei ușoare au a- 
vut ca rezultat o diversificare a pro
ducției, concomitent cu ridicarea ni
velului calitativ al produselor. S-a a- 
juns, în acest fel, ca în unitățile a- 
cestei ramuri numărul sortimentelor 
destinate fondului pieței în anul 1967 
să depășească cifra de 60 000. Intro
ducerea de noi tehnologii și materii 
prime. între care amintesc prelucra
rea fibrelor și firelor sintetice sau fo
losirea înlocuitorilor, paralel cu asi
milarea unor utilaje care să permită 
prelucrarea noilor materiale, se în
scriu, de asemenea, în măsurile de 
răspuns luate de întreprinderile in
dustriei ușoare la solicitările cumpă
rătorilor.

Cu toate succesele obținute, așa 
cum se arată în documentele de 
partid, nu înseamnă că în activitatea 
noastră nu au existat lipsuri, că în
treprinderile au fost totdeauna re
ceptive la schimbările intervenite în 
necesitățile și gusturile cumpărători
lor, că s-au adaptat rapid noilor ce
rințe. „Producția de dragul produc
ției" 
riția _ . .. ,. _ _ „ .
duse depășite de gusturile cum
părătorilor, modele de confecții, 
țesături, tricotaje sau încălțămin
te care nu erau în pas cu moda 
sau chiar nesolicitate. Aceasta dove
dește că adaptabilitatea întreprinderi
lor la cerințele producției și ale con-

’ ' nu a atins, încă, un nivel
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Ing. Teodor ȘUTEU 
director general I

I aplicarea acestui principiu va crea 
un stimulent deosebit de eficient

activității
productive

Combinatul nostru se nu
mără printre cele 71 de în
treprinderi în care se ex
perimentează, începînd de 
la 1 iulie 1967, unele mâ
luri de îmbunătățire a pla
nificării, finanțării, credită
rii și conducerii întreprin
derilor, de întărire a co
interesării și răspunderii 
materiale. Desigur, perioa
da care a trecut nu ne per
mite să tragem concluzii 
definitive. Ne putem totuși 
pronunța cu certitudine a- 
supra unora din avantajele 
pe care le oferă măsurile 
aplicate în cadrul experi
mentării. Acordarea unei 
mobilități sporite și a unei 
autonomii funcționale mai 
largi în îndeplinirea sarci
nilor de plan — pro
bleme subliniate pe larg în 
proiectul de Directive — 
a avut efecte pozitive 
vizibile, amplificînd con- 
liderabil inițiativa și răs
punderea colectivului nos
tru, în special în dome
nii cum ar fi lărgirea pro
ducției, aprovizionarea teh- 
nico-materială și desfacerea 
producției, asimilarea unor 
noi sortimente și tehnologii, 
utilizarea mai judicioasă a 
fondului de salarii, planifi
carea curentă și de pers
pectivă a fabricației.

Ideea de bază ce ne-a 
călăuzit în această perioadă 
a fost sporirea substanțială 
a producției și a beneficii
lor peste plan, depășirea 
sarcinilor la export. Rea
lizările obținute în perioada 
iulie—octombrie sînt cît se 
poate de concludente. în 
cele patru luni de experi
mentare, cheltuielile maxi
me la 1000 lei producție 
marfă vîndută și încasată 
au «fost reduse cu 92 lei, 
față de numai 19,8 lei cu 
cît s-au redus în primul se
mestru. Planul de beneficii 
a fost depășit simțitor. Re
zultate deosebite s-au obți
nut și în realizarea produc
ției destinate exportului ; în 
intervalul amintit, planul a 
fost depășit cu 7 milioane 
lei, față de numai 1,3 mili
oane cu cît s-a depășit în 
semestrul I. In mod prac
tic, în patru luni am reali
zat o producție valorică 
suplimentară mult mai 
mare decît în primele șase 
luni ale anului.

Care au fost în această 
perioadă coordonatele acti
vității colectivului nostru, 
în ce direcții și cum anume 
am acționat, ce probleme 
s-au ridicat 7 Ca un obiec
tiv major pe care ni l-am 
propus în acest interval a 
fost gospodărirea cu grijă 
și simț de răspundere a 
fondurilor bănești și mate
riale, puse la dispoziție, în 
așa fel încît să realizăm un 
volum mai mare de produ
se, cu cheltuieli mai re
duse. Am supus unei ana
lize amănunțite critice în
treaga noastră activitate e- 
conomică și financiară. Prin 
studiile întreprinse am cău
tat să stabilim cele mai efi
ciente soluții și măsuri în 
scopul descoperirii și pune
rii în valoare a noi rezerve

interne. O dată precizate 
posibilitățile de care dispu
nem în domeniu] sporirii 
producției, am examinat în 
mod aprofundat posibilită
țile de desfacere. Căci nu 
este suficient numai să pro
duci. O cerință de bază a 
activității oricărei între
prinderi este ca ceea ce 
produce să aibă asigurată 
desfacerea.

După ce am luat legătură 
cu ben^iciarii, cunoscîn- 
du-le în felul acesta nece
sitățile, ne-am concentrat 
eforturile asupra sporirii 
capacităților de producție la 
rășini, P.F.L., fenoplast, fe
nol, materiale plastice, în

acestmau mal insistent 
lucru. Cu alte cuvinte, 
n-am mal fost încorsetați 
de o schemă rigidă. Aceas
ta ne-a permis, de pildă, 
ca în unele secții să redu
cem schema la muncitori, 
iar în schimb să mărim 
schema la maiștri, deoare
ce aici se simțea mai mult 
lipsa maiștrilor. In acest 
mod s-a asigurat o mai 
bună organizare și urmări
re a producției. De remar
cat că numărul mediu 
scriptic pe combinat nu a 
crescut, ci dimpotrivă el a 
scăzut față de 1 iulie 1967.

A intervenit în această 
privință un fapt cu totul

Tribuna experienței înaintate

special bachelite, și la alte 
produse solicitate de indus
trie sau export. Folosind 
credite de mică mecanizare, 
anumite utilaje existente 
chiar în combinat, utilizînd 
mai judicios spațiile am 
reușit să sporim capacitatea 
de producție a unor insta
lații. Așa, bunăoară, numai 
prin reamplasarea utilaje
lor în ordinea fluxului teh
nologic am sporit capacita
tea de producție la rășini 
cu circa 30 la sută. Conco
mitent, în unele secții am 
format colective de cercetă
tori care se ocupă de asimi
larea unor noi produse ne
cesare economiei naționale, 
care în prezent se importă. 
Pînă acurti s-au stabilit teh
nologiile de fabricație la 
Sase din cele produse pe 
care ne-am piropus să le a- 
similăm.

Cu perseverență ne-am 
ocupat în această perioadă 
de reducerea cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă 
vîndută și încasată. Nu 
s-ar putea spune că înain
te de experimentare a- 
ceastă problemă nu a stat 
în ' ' - -
că 
se 
Pe 
pus unei analize amănun
țite acele produse la care 
cheltuielile erau mai mari 
decît cele stabilite. Prin 
măsurile pe care 
luat, am reușit ca la unele 
din acestea — cum ar fi, 
bunăoară, bachelitele praf, 
dinitroclorbenzenul și alte
le — să reducem cheltuie
lile de fabricație chiar sub 
cele planificate.

Un element stimulativ 
în activitatea noastră l-a 
constituit acordarea de 
drepturi mai largi în ce 
privește utilizarea fondu
lui de salarii în raport cu 
necesitățile reale impuse 
de sarcinile de plan. S-au 
creat astfel condiții să pu
tem folosi mai judicios po
tențialul uman de care dis
punem, asigurînd cu cadre
le necesare de muncitori, 
tehnicieni și ingineri locu
rile de muncă care recla-

atenția noastră. Numai 
urmărirea cheltuielilor 

făcea pe global și nu 
fiecare produs. Am su-

le-am

MOBILITA TEA
INDUSTRIEImăsură hotărîtoare, posibi

litățile lărgite de stimulare 
materială a acelora care 
și-au adus un aport însem
nat la realizarea planului 
și, în special, la sporirea 
beneficiilor. Voi da un 
exemplu. In această peri
oadă era prevăzută să in
tre în revizie instalația de 
amoniac. înainte de revizie 
am discutat cu colectivul 
care urma să execute lu
crarea, explicîndu-i că în 
cazul reducerii perioadei 
de revizie va fi premiat. 
Revizia s-a efectuat în 
condiții superioare și în- 
tr-un timp record. De obi
cei, asemenea lucrare dura 
înainte 30 de zile. De data 
aceasta s-a efectuat în nu
mai 20 zile. în timpul cîș- 
tigat s-au realizat în plus 
950 tone amoniac. Colecti
vul care a efectuat revizia 
a fost premiat cu o parte 
din valoarea produselor 
date suplimentar, adică cu 
150 000 lei. La fel s-au pe
trecut lucrurile și la revi
zia instalației de fenol. Con
ducerea uzinei a acordat în 
acest interval, sub formă de 
prime, pentru depășirea 
planului la beneficii, suma 
de 600 000 lei.

Incontestabil, măsurile 
în curs de experimentare 
au asigurat o desfășurare 
largă a inițiativei colecti
vului nostru pentru pune
rea în valoare a rezer
velor interne. Consider 
astfel că se impune să 
se perfecționeze sistemul 
de acordare a fondurilor 
destinate efectuării unor lu
crări de întreținere a utila
jelor, clădirilor și depozite
lor, deoarece, în prezent, 
actualele prevederi frînea- 
zâ inițiativa noastră, în ve
derea gospodăririi mai judi
cioase a fondurilor bănești.

Efectele pozitive ale mă
surilor supuse experimentă
rii sint, deci, deosebit de 
grăitoare, ele dinamizînd 
puternic forțele și capacita
tea creatoare ale întregului 
colectiv. Pînă la 1 decem
brie, ehimiștii combinatului 
nostru și-au îndeplinit toa
te angajamentele luate pe 
anul 1967, realizînd peste 
plan o producție globală și 
marfă de 21 milioane de lei 
și suplimentar un benefi
ciu de 18 milioane de lei.

UȘOARE
Ing. Mihai CONSTANTINESCU

adjunct al ministrului industriei ușoare

u-

nou. Dacă în trecut fiecare 
sarcină de plan 
tară era însoțită 
tarea secțiilor și 
natului pentru 
numărului de salariați și a 
fondului de salarii aferent 
— cereri care de obicei e- 
rau „umflate", deoarece se 
știa că numărul propus va 
fi redus Ia jumătate — în 
ultimele patru luni, s-a 
petrecut un cu totul alt 
fenomen. Deși au existat 
cazuri de suplimentare a 
sarcinilor de plan, condu
cerile secțiilor n-au mai 
solicitat forțe de muncă 
în plus. Iată un exemplu : 
secția celuloid avea drep
tul, ca urmare a sporirii 
sarcinilor de plan, la încă 
13 muncitori 
■MȘup8™ ___ _ ... „
ttu.om în «Conferința Națională

P.C.R., eveniment i 
tarii în viața întregii țări;

suplimen- 
de solici- 
a combi- 
sporirea

rite, sarcinile de plan se 
realizează cu acelâși nur 
măr de oameni. La fel 
s-au petrecut lucrurile și 
în secția azotat de amoniu.

Firește, la succesele ob
ținute au contribuit, într-o

al Combinatului 
Făgăraș

chimic

a avut drept urmare apa- 
în magazine a unor pro-

nizate de proiectul de Directive, la 
loc,jle jgjnțe, se_ menționează cel al 
aplicării efective a gestiunii econo
mice proprii în toate unitățile. Pen
tru întreprinderile industriei ușoare,

Foto : Gh. VințilăO noua șarjă la Combinatul siderurgic Hunedoara
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și preocuparea de a tine seama de 
totalitatea factorilor ce se Impun a 
fi analizați și utilizați în acest sens. 
Pentru cel care parcurge paginile 
acestui proiect de Directive este evi
dentă preocuparea de a descoperi 
soluții cît mai adecvate posibil con
dițiilor create de noua etapă d® 
dezvoltare a României socialiste, de 
a ține seama de implicațiile catego
rice și hotărîtoare ale științei și 
tehnicii moderne în lume, de expe
riența de pînă acum în construirea 
socialismului în patria noastră, de 
specificul acestei țări și de tot ce 
este pozitiv din experiența seculară 
a comunității românești.

Găsirea unor forme organizatorice 
adecvate, supie șl operative, care să 
precizeze activitatea de cercetare sub 
diferitele ei aspecte și în funcție de 
cerințele momentului, care să-i ne
tezească calea spre profitul maxim 
al societății care o susține, nu este 
deloc ușoară — a dat și dă loc încă 
la discuții la nivelul statelor și or
ganizațiilor internaționale. Sistemele 
pfopuse trebuie să facă față prezen
tului și să nu fie surprinse de cerin
țele dezvoltării accelerate a științei 
fi tehnicii contemporane atît ca bază 
materială, cît și ca oameni de înaltă 
calificare. De aceea — ca unul care 
de 46 ani lucrez în învățămîntul su
perior și în institute de cercetare, 
care ca toți din generația mea am 
avut de făcut față multor greutăți 
— vreau să-mi arăt întreaga mea sa
tisfacție pentru grija continuă ma
nifestată de partidul nostru pentru 
ridicarea nivelului cercetării științi
fice românești, dîndu-i posibilitatea 
acesteia să contribuie cu eficacitate 
sporită la înflorirea și creșterea 
prestigiului patriei în lume.

Integrarea structurală a cercetării 
științifice în circuitul tehnico-eco- 
nomic al tării constituie unul din 
scopurile esențiale ale sistemului 
organizatoric care va fi adoptat.. 
Urmărind cu grijă și perseverență,

cu mare suplețe și precauții, fără 
îndoială că se va reuși, punînd mai 
întîi în valoare baza materială și 
de oameni existentă, programînd 
apoi cu sistemă creșterea acestei 
baze materiale, și dînd o atenție 
permanentă asigurării cercetării cu 
cadrele de care are nevoie, pentru 
moment și pentru viitor.

Cercetarea științifică cere însă un 
număr convenabil de personalități 
excepționale, fără de care ea devine 
oneroasă. Căci, oricît ar fi de com
pletă baza materială, oricît de 
bun sistemul organizatoric adoptat.

în Directive. Să facă față nevoilor 
imediate legate de progresul tehnic 
în întreprinderile și instituțiile exis
tente, de organizarea științifică 
a producției și a muncii, de ridica
rea productivității muncii în dome
niile în curs de promovare la 
noi. Să pregătească din timp specia
liștii pentru domeniile de viitor în
trevăzute în evoluția tehnico-științi- 
fică în lume, cum ar fi, de exemplu, 
informatica și automatica.

Mașinile actuale de calcul electro
nic suferă perfecționări mari de la 
zi la zi. mal ales în ce privește o mai

lor o formație științifică corespun
zătoare care să-i pună în situația de 
a ști ce și cum să pretindă viitoare
lor ordinatoare în legătură cu func
ționarea și dezvoltarea întreprinde
rilor respective. Acești specialiști 
trebuie formați și ei din vreme, și 
vor fi foarte numeroși. Pe lîngă pro
gramarea formării specialiștilor ca 
număr, asigurarea cu grijă a diferi
telor specialități pentru nevoile viito
rului este esențială pentru a asigura 
continuitatea. Desigur, Consiliul Na
țional al Cercetării Științifce dă im
portanta cuvenită acestei probleme.

Știința și producția
rezultatele ar fi mediocre dacă in
teligența națională nu ar fi conve
nabil promovată, folosită. Recru
tarea, formarea, încurajarea și sti
mularea personalităților excepționale, 
asigurarea unor debușeuri convenabi
le pentru ele trebuie să constituie o 
preocupare de prim ordin. Toate mij
loacele, de Ia diferitele forme de 
învățămînt superior la cel suprauni- 
versitar, la educarea viitorilor cer
cetători în institutele de cercetări e- 
xistente. sub directa supraveghere a 
specialiștilor bine formați, la con
tacte directe cu centrele de învătă- 
mînt și de cercetare din alte părți, 
prin asigurarea la un înalt nivel cu 
mijloacele moderne a documentării 
respective, vor trebui utilizate cu 
maximum de grijă și hotărîre.

Tara are nevoie de două acțiuni 
esențiale, așa cum se vede hotărît

bună legătură între ele, cu mediul 
care le înconjoară. Ele capătă o si
guranță de funcționare unde pana și 
eroarea sînt automat detectate ; 
și vor trece, se pare, destul de 
repede de la stadiul problemelor lo
gice. adăugind la facultatea lor de 
a memoriza și pe aceea de selecțio
nare, îndreptîndu-se spre tratarea 
euristică a informației. Gestiunea 
automatizată a întreprinderilor cu 
aspectul. în special al preparării de
ciziilor cu ajutorul ordinatoarelor, 
precum și producția controlată de 
ele intră deja în cadrul posibilită
ților actuale ; de asemenea, cu in
troducerea informației la optimi
zarea structurii întreprinderilor, în 
funcție de dezvoltarea tehnico-știin- 
țifică a momentului, de aspectele e- 
conomice respective. Aceasta cere 
pentru conducătorii întreprinderi-

Țin să-mi exprim deosebita satis
facție pentru propunerea ca insti
tute. centre de cercetări și grupe 
de catedre din învățămîntul supe
rior să contribuie la programul na
țional de cercetare. în istoria dez
voltării științei și culturii univer
sale, universitățile au jucat un rol 
primordial. Profesorii și specia
liștii învățămîntului superior for
mau, în marea lor majoritate, 
consilierii cei mai avizați pe lîngă 
industriile timpului, născute pe 
baza producției universitare.

Rolul universităților este încă 
foarte mare în lume. Rezervele ei 
potențiale de gîndire sînt mari și 
valoroase. în faza de tranziție nece
sară creării condițiilor optime cer
cetării în universitățile noastre, oa
menii vor putea de pe acum fi folo
siți, în cadrul obligațiilor lor de cer-

pentni fabricarea numai a ace
lor produse a căror prezență în 
magazine este reclamată de cumpără
tori. în atingerea acestui deziderat se 
impune însă, cu stringență, extinde
rea actualelor forme, cît și găsirea u- 
nor modalități noi, „neclasice", de 
sondare a cerințelor pieței, fiind ne
cesară cunoașterea în orice moment a 
„pulsului" masei de cumpărători. Ca 
urmare, consider că organizarea
nor concursuri permanente pentru 
creatori, avînd drept scop atingerea 
unor înalte coordonate în ceea ce pri
vește estetica și funcționalitatea mo
delelor, consumul de materii prime și 
materiale, eficiența economică, ca și 
combaterea tendinței de depersonifi- 
care a produselor create, ar putea fi 
unele dintre procedeele ce și-ar ma
nifesta din plin utilitatea în orienta
rea producției de bunuri de consum 
corespunzător cerințelor consumatori
lor.

O altă problemă este aceea a rit
mului de intrare în producție a noi
lor sortimente. Pentru activitatea de 
viitor sînt de părere ră, prin pregă
tirea din timp de către industrie a 
unui stoc masiv de mărfuri pentru 
un sezon sau altul, s-ar putea asigura 
lansarea modei prin mărfuri încă de 
la începutul sezonului respectiv.

Pe de altă parte, programarea mai 
rațională, mai realistă, cantitativă, ca
litativă și sortimentală atît a aprovi
zionării cu materii prime și materia
le, cît și a producției și desfacerii, va 
trebui să-și aducă și mai mult con
tribuția la fabricarea numai de pro
duse solicitate pe piață. Apreciez că, 
Jn vederea măririi gradului de adap
tabilitate la cererile comerțului, e ne
cesar ca, încă din faza programării a- 
provizionării și producției, să se pre
vadă un coeficient de mobilitate, care 
să asigure satisfacerea eventualelpr 
cereri ale comerțului apărute în cursul 
execuției planului.

Tot la fel de adevărat e că în a- 
provizionarea defectuoasă a popu
lației cu unele produse mult solici
tate, așa cum sînt confecțiile, țesătu
rile, perdelele, covoarele, unele sor
timente de încălțăminte și altele, o 
contribuție ■— și nu ultima în ordinea 
importanței — a avut-o și modul în 
care unele dintre întreprinderile furni
zoare de materii prime și materiale 
au înțeles să onoreze contractele de 
livrare. Și în acest sector al circui
tului economic, prevederile din pro
iectul de Directive sînt salutare, atît 
prin oportunitate și claritate, cît și 
datorită judiciozității cu care reușesc 
să soluționeze dificila problemă a a- 
provizionării. Stabilirea, ca una din 
cele mai importante sarcini, pentru 
centrala industrială, a obligației de a 
organiza aprovizionarea întreprinderi
lor cu materiile prime și materialele 
din țară și din import, stabilindu-se 
contracte pe termen lung, ca și pre
vederea ca, în limitele competențelor 
fixate de centrală, întreprinderile să 
se poată aproviziona cu unele mate
riale direct de la furnizori vor crea 
condițiile asigurării unităților econo-

cetare, în diferitele institute, centre 
sau laboratoare prevăzute în Direc
tive. fie în colective complexe, fie 
ca sfetnici, așa cum au făcut-o une
ori și pînă acum, atunci cînd iniția
tiva lor proprie putea fi realizată. 
Rămîne de găsit forma organizato
rică care să permită acest lucru, 
unde — cred eu — printr-un sistem 
de rotație, personalul didactic ar pu
tea fi antrenat în opera de cercetare 
necesară țării, la locurile de muncă 
existente șl convenabil echipate, 
unde se simte nevoia de personal 
bine format.

De asemenea, țin să aduc toată 
aprecierea mea pentru antrenarea 
specialiștilor de înaltă formație, din 
Academie sau din alte centre de 
creație științifică. în munca de con- 
silierat pe lîngă departamente și 
centre industriale, pentru a ajuta la 
promovarea cercetării științifice res
pective. Academia, în cei 20 de ani 
de existentă, și-a creat, prin grija 
partidului și statului, condiții de lu
cru care acum fac cinste și aduc 
prestigiu mare tării prin creația lor. 
Extinderea acestor posibilități, prin 
crearea de colective complexe care 
să lucreze fie în unități departa
mentale, atunci cînd baza materială 
va permite acest lucru, fie utilizînd, 
cînd va fi posibil, baza materială din 
institutele departamentale, atunci 
cînd natura problemei o va cere, ar 
mări posibilitățile Academiei de a 
contribui și mai direct la cerințele 
tării.

în orice caz, conlucrarea specia
liștilor din producție cu cei din uni
tățile Academiei ar crea condiții noi 
de formare a viitoarelor cadre, ce
rute în special de cercetarea de dez
voltare; ar contribui la găsirea unui 
limbaj comun și a unui climat ade
cvat între cercetătorii din institute 
cu diferite profile, ar ușura opera 
de mare anvergură, susținută de 
partid și de stat, pentru ca știința să 
contribuie din plin la progresul și 
prestigiul țării, la bunăstarea po
porului.

mice producătoare de bunuri de 
consum, ca și altora de altfel, cu 
toate materiile prime și materialele de 
care au nevoie.

Mai trebuie arătat că unele între
prinderi, ca de pildă fabrica de în
călțăminte „Progresul", „Dacia", din 
București, sau Fabrica de confecții 
Focșani, pentru a mă limita doar la 
cîteva exemple, au avut încă refuzuri 
de calitate.

Așa cum se prevede în proiectul 
de Directive, existența în viitor a 
mai multor sisteme comerciale, ele
ment de natură să stimuleze emula
ția între acestea atît în ceea ce pri-

Controlul 
bancar
(Urmare din pag. I)
pare și competență crescîndă. O con
diție importantă pentru creșterea efi
cienței controlului bancar o consti
tuie adîncirea analizei proceselor eco
nomice, cunoașterea temeinică, în 
profunzime, a activității întreprinde
rilor, a problemelor Icșate de realiza
rea planului economie și financiar.

în noile condiții, orientarea contro
lului bancar va fi îndreptată îndeosebi 
spre aspectele majore ale activității 
întreprinderilor, renunțîndu-se la u- 
nele practici de „dădăceală" măruntă.

în acest sens, experimentarea ce se 
desfășoară în prezent într-un număr 
restrîns de întreprinderi, care repre
zintă o anticipare a unor măsuri pre
văzute în proiectul de Directive, pro
bează justețea acestora, oferindu-ne 
convingerea că generalizarea lor va 
contribui la mai buna utilizare de 
către unitățile economice a mijloace
lor de care dispun.

Creșterea eficienței controlului ban
car în economie este favorizată și de 
prevederile din proiectul de Directive 
referitoare la necesitatea delimitării 
mai precise a atribuțiilor diferitelor 
organe de control economic și finan
ciar, la creșterea răspunderii și stimu
lării acestora în exercitarea contro
lului, la stabilirea mai judicioasă a 
sarcinilor controlului financiar intern, 
în prezent, sînt frecvente cazurile 
cînd în întreprinderi se perindă mul
te organe de control, cînd în analizele 
și verificările pe care le fac la între
prinderi inspectorii băncii au deseori 
sarcini similare sau chiar identice cu 
ale altor organe, ceea ce duce la pa
ralelisme și suprapuneri în control, la 
consum inutil de muncă, la folosirea 
nerațională a aparatului de control, 
la îngreunarea muncii unităților con
trolate.

Pentru ridicarea calitativă a con
trolului bancar, o deosebită impor
tanță au sesizarea în mod operativ a 
fenomenelor care se petrec în între
prinderi și acționarea cu promptitu
dine în cazul devierilor de ia plan 
sau al apariției unor deficiențe în ac
tivitatea unităților economice.

Desigur, prin specificul său, apara
tul bancar are condiții și posibilități 
să cunoască multiplele aspecte ale e- 
conomiei, toate fenomenele economi
ce, să sesizeze ceea ce este bun și 
ceea ce este negativ, să-și aducă con
tribuția la bunul mers al întreprin
derilor economice. Dar 
lului

rolul contro- 
bancar și rostul său principal 

este acela de a urmări cu precădere 
acele aspecte din activitatea între
prinderilor care se reflectă în indica
torii bancari, pentru asigurarea con
dițiilor necesare în vederea utilizării 
eficiente a fondurilor și rambursării 
Ia termen a creditelor acordate.

Faptul că prin intermediul institu
țiilor bancare se efectuează de
contările dintre întreprinderi, care 
apar în urma relațiilor economice re
ciproce ce decurg din planul de stat, 
că pentru completarea nevoilor supli
mentare de mijloace Circulante între
prinderile apelează la credite ban
care, face posibil ca orice deviere de 
la plan sau deficiență în gospodări
rea fondurilor să se reflecte în mod 
operativ în indicatorii bancari. Aceas
ta creează organelor bancare condiții 
să intervină neîntârziat și, totodată, să 
propună măsuri operative pentru re
medierea deficiențelor, sugerînd di
recția în care întreprinderile trebuie 
să acționeze pentru realizarea în 
bune condiții a sarcinilor de plan 
și pentru înlăturarea greutăților de 
ordin financiar.

Așa cum pe bună dreptatt se sub
liniază în proiectul de Directive, 

aibă
pre- 
mod

controlul bancar trebuie să 
prin excelență un caracter 
ventiv, să fie exercitat în

selectiv și diferențiat atît pe pro* 
bleme, cît și pe întreprinderi. O 
atenție deosebită va trebui acordată 
problemelor de cea mai mare im
portanță, cum sînt cele referitoare la 
mersul îndeplinirii planului de pro
ducție, de circulație a mărfurilor, în
deplinirea planului prețului de cost, 
a productivității muncii, realizarea 
rentabilității planificate, a veniturilor 
bugetare.

Devine, totodată, necesar ca activi
tatea de control bancar să fie în
dreptată în special asupra acelor în
treprinderi cu o situație economico- 
financiară mai grea, care au rămî- 
neri în urmă în îndeplinirea planu
lui, au neajunsuri în folosirea mijloa
celor bănești, care înregistrează chel
tuieli neproductive și neeconomicoa- 
se etc., analizîndu-se în adîncime cau
zele reale ale acestor neajunsuri și sta
bilindu-se totodată măsuri eficiente de 
îndreptare. Ca atare, controlul ban
car trebuie să reprezinte în mai mare 
măsură un sprijin operativ și calificat 
în găsirea soluțiilor de remediere a 
unor situații negative care pot apărea 
în activitatea întreprinderilor.

în vederea exercitării rolului și a- 
tribuțiiloi sporite care Ie revin, orga
nele bancare trebuie să cunoască mai 
mult decît pînă în prezent economia 
întreprinderilor în general și particu
laritățile concrete ale fiecăreia dintre 
ele. Cei mai buni inspectori, cu ex
periență îndelungată în munca ban
cară, să fie repartizați pentru contro
lul activității întreprinderilor cu pon
dere, al acelora care au greutăți eco- 
nomico-financiare, la întreprinderile 
riou înființate, care au cel mai mult 
nevoie de sprijinul calificat al orga
nelor bancare. Controlul bancar va 
trebui să acorde o deosebită atenție 
scoaterii la iveală a rezervelor inter
ne ale întreprinderilor și, trebuie spus, 
că acestea sînt mari dacă se au în 
vedere persistența stocurilor supra- 
normative, a împrumuturilor restante, 
pierderile ce se înregistrează la unele 
produse etc.

Diversificarea și perfecționarea sis
temului bancar în sensul prevederi
lor din proiectul de Directive, conco
mitent cu lărgirea competențelor și a- 
tribuțiilor unităților bancare sînt mă
suri de natură să contribuie la creș
terea, în continuare, a eficienței con
trolului bancar în economie.

Controlul bancar trebuie să îmbine 
armonios fermitatea și exigența în res
pectarea legalității cu o anumită mo
bilitate și elasticitate, punînd la baza 
activității sale apărarea intereselor ge
nerale ale economiei naționale, depis
tarea și prevenirea cu hotărîre a ori
cărei forme de păgubire a avutului 
obștesc. în mai mare măsură decît 
pînă acum va trebui să ne îndreptăm 
atenția asupra valorificării eficiente, 
Ia un nivel superior, a aspectelor des
prinse din controlul bancar, asupra 
sistematizării lor și găsirii de soluții 
și propuneri care să ducă la înlătura
rea neîntîrziată a unor lipsuri tipice, 
comune unor anumite întreprinderi, 
sectoare sau chiar ramuri economice.

Se înțelege că în sporirea eficien
ței controlului bancar, la nivelul exi
gențelor etapei actuale de dezvoltare 
a economiei noastre, un rol îl are 
ridicarea continuă a nivelului de pre
gătire profesională a cadrelor. Pe lîn
gă cunoașterea temeinică a probleme
lor economice ale întreprinderilor șl 
normelor după care se conduc în e- 
xercitarea controlului bancar, lucră
torii din sistemul bancar trebuie să 
aibă o viziune economică mai largă, 
să fie înarmați cu cunoștințe econo
mice, teoretice și practice concrete, 
pentru ca într-un astfel de context 
să fie în măsură să sesizeze toate la
turile și aspectele ce se ridică în pro
cesul reproducției socialiste lărgite.
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puncte de vedere Deprinderea
tinerilor cu munca

in vacanțe
Universitatea, Invăfămîntul 

superior în genere, pregătește 
tineretul pentru a continua 
lupta pe care cei de azi au 
început-o în desăvîrșirea con
struirii socialismului în țara 
noastră. Tinerii trebuie să fie 
bine pregătiți profesional, 
conștienfi de misiunea ce le 
revine și, tofodată, oțeliți în 
muncă. Evident, laboratoarele 
și bibliotecile constituie prin
cipalul tărîm de activitate 
pentru ei. Dar, după cum se 
subliniază pe bună dreptate 
în hotărîrea recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea activității edu
cative în rîndul tineretului, în 
centrul strădaniilor de forma
re a noilor generații trebuie 
să se afle educarea prin 
muncă și pentru muncă. La ' 
unul din aspectele acestei 
probleme majore mă voi re
feri în cele ce urmează. 
Sfatul acordă burse ma
jorității studenjilor, con
struiește cămine și cantine. 
Părinții oferă copiilor lor tot 
mai mult. Aceasta nu poate 
decît să ne bucure. Dar se ri
dică firesc întrebarea : stu
dentul — om în toată firea — 
trebuie să aștepte totul de-a 
gata pînă la terminarea facul- 
tăfii, nu poate contribui oare 
într-un fel mal devreme la 
acoperirea unei părți din 
cheltuielile sale inerente? Cu 
alte cuvinte, nu poate cîșfiga 
și el ? După părerea mea poa
te, și fără ca munca lui exfra- 
studenfească să impieteze cu 
ceva asupra pregătirii lui.

Cred că, în măsura în care 
el și părinfii săi vor acest lu
cru, oricare student are posi
bilitatea să-și găsească o ocu- 
pafie utilă în timpuî vacante
lor de vară care durează a- 
proape trei luni. O ocupație 
care nu este necesar să fie 
numaidecît în specialitatea pe 
care o studiază — deși ar fi 
foarte bine —, ci chiar într-un 
domeniu mai mult sau mai 
puțin apropiat de pregătirea 
sa. Mi-aș permite să aau un 
exemplu personal, unul dintre 
numeroasele posibile : în tim
pul cînd îmi făceam studiile 
de specializare, mi s-a propus 
să fac fișe pentru o teză 
de doctorat de istorie (I) 
și pentru aceasta trebuia să 
consult o corespondență di
plomatică din secolul al 
XVIII-lea. Am acceptat cu 
multă bucurie, nu afît pentru 
faptul că onorariul oferit îmi 
îmbunătățea mijloacele mate
riale, dar mai ales pentru că 
aveam prilejul să-mi îmbogă
țesc cunoștințele mele gene
rale într-un domeniu în care, 
în mod normai,, poate nu aș 
fi avut niciodată ocazia să pă
trund. La fel ca mine proce
dau și alți studenți. Pe timpul 
vacanțelor, colegii mei, se an
gajau să lucreze în diferite 
munci. Se interesau amănunțit 
de problemele cu care ve
neau în contact, dădeau 
„piept cu viața’, cum se spu
ne în mod obișnuit.

Trebuie spus că în nume
roase țări există o veche tra
diție a deprinderii tineretului 
universitar cu munca în va
canță. Vara trecută, fiind în
tr-o călătorie de studii
Franța, am avut ocazia să în- 
fîlnesc studenți ai Înaltei școli

în

de prof. dr. docent ing. Ion S. ANTONIU
membru corespondent al Academiei

de studii comerciale ca vân
zători în marile magazine, 
iar studenfi ai diverselor școli 
superioare tehnice lucrînd în 
diverse ateliere sau șantiere. 
Aceasta le aducea, în afara 
unui surplus de cunoștințe, și 
un cîștig material. E oportun 
de subliniat că printre aceș
tia nu erau numai studenți cu 
resurse materiale reduse, ci și 
unii ai căror părinți dispun de 
mai multe posibilități. Bună
oară, am văzut cum cele două 
fete ale unui profesor de la 
școala Politehnică din Paris, 
consilier la o mare întreprin
dere industrială, lucrau ca 
simple funcționare într-un bi
rou poștal. Din sumele cîști- 
gate, tinerii amintiți acoperă

chelfuielile unor excursii, își 
procură diferite obiecte pe 
care părinții nu le pot oferi 
sau, unii dintre ei string bani 
pentru taxele școlare.

La noi am văzut studenți 
angajați pe timpul vacanței 
ca ghizi turistici. Am avut 
chiar plăcerea să aud cuvinte 
de laudă din partea unor oas
peți străini la adresa unor a- 
semenea tineri pentru felul în 
care aceștia le-au explicat fru
musețea trecutului și prezen
tului acestor locuri, l-am în- 
tîlnit, de asemenea, și în di
ferite formațiuni artistice, sau • 
îndeplinind diferite munci 
care presupun o anumită pre
gătire intelectuală în diferite 
stațiuni de odihnă.

Cît de mult contrastează cu 
mentalitatea acestor băieți și 
fete, energici, încrezători în 
forțele proprii, convingerea 
unor colegi de-ai lor după 
care învățătura, activitatea in
telectuală în genere „nu se 
pretează’ la a pune mîna și 
a lucra ceva în timpul liber I 
Nu întîmplător tocmai acești 
din urmă studenți își atrofiază 
simțul solidarității familiale, 
devin incapabili să pună umă
rul și să-și ajute la nevoie 
părinții sau frații mai mici. Se 
simt înstrăinați de cei apro- 
piați sau lipsiți de putința de 
a se descurca în viață, tocmai 
datorită opticii deformate pe* 
care o au asupra muncii. Și 
o dată furișate în suflet ase
menea senzații, ele nu mai 
pot fi izgonite așa de ușor.

Am impresia că studenților

noștri le-am putea oferi nume
roase ocupații : elaborarea 
unor părți de monografii pe 
baza unor îndrumări primite 
chiar de la facultatea sau de 
la instituțiile specializate, sau 
activitatea în cadrul cămine
lor culturale ; în lunile de 
vară, cînd mulți oameni ai 
muncii se află în concediu, 
studenții ar putea ocupa tem
porar posturi de desenatori, 
bibliotecari, muncitori în fa
brici și pe șantiere, lucrători 
în rețeaua de deservire în co
merț și cooperația meșteșugă
rească și multe altele.

Sînt pe deplin convins că 
studenții sînt dornici să-și con
sacre o parte din vacanță 
unor asemenea ocupații. Dar 
cred că ei ar trebui să și fie 
ajutați atît prin crearea de 
către organizațiile de tineret a 
unui climat de respect față de 
cei care își asumă asemenea 
obligații onorabile pentru un 
.student, cît și prin sprijinirea 
lor de către conducă
torii unor instituții. Prin spriji
nul moral și material pe care 
îl vom da acestor ti
neri, dornici de muncă și 
însetați de cunoaștere, vom 
contribui la educarea lor cu 
un ceas mai devreme ca oa
meni care știu să stea pe pi
cioare proprii. Sprijinul moral 
poate fi dat prin sfaturi, prin 
îndrumări, printr-o anumită 
îngăduință față de stîngăciile 
inerente, prin încurajarea rea
lizărilor efectuate. Sprijinul 
material poate fi dat prin re
munerarea, cu sume concor
dante cu rezultatele obținute.

Am prezentat în rînduriie 
de față doar cîteva gînduri. 
Le supun atenției celor în 
drept.

fii

Peste cîteva zile Teatrul 
Bulandra va prezenta în 
premierâ „Livada cu vi
șini" de A. P. Cehov, în 
regia lui Lucian Pintilie. 
latâ o scend din repetiți
ile acestui spectacol aș
teptat cu mult interes de 
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t V
13,55 — Fotbal : Rapid—Lokomo

tiv Moscova. (Campionatul euro
pean feroviar). Transmisiune de 
la Stadionul Giuleștl. 18,00 — în 
direct... Transmisiune de la Uzi
nele „23 August" — • București.
18.30 — Pentru copii : — Știți să 
desenați 7 — Filmul : Foarfecă și 
băiețelul. 19,00 — Pentru tineretul 
școlar : 1 001 de întrebări. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,45 — A- 
genda dumneavoastră. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. Publicitate. 
20,00 — Album de poezie. 20,10 — 
Invitație la cel de-al VIII-lea Con
curs republican al formațiilor ar
tistice de amatori (reportaj fil
mat). 20,30 — Film artistic : „Hai
ducii" — o producție a Studioului 
cinematografic București. 22,05 — 
Filmul documentar : „Laponla".
22.30 — Telejurnalul de noapte. 
22,55 — închiderea emisiunii.

teatre

Critic de o rară vocație, Pompiliu 
Constantinescu a știut să-i asculte 
îndemnul, urmărindu-și inflexibil 
destinul. Dacă ar fi acceptat patrona
tul lui Mihail Dragomirescu, al cărui 
student îndrăgit a fost, destinul i-ar 
fi fost, desigur, altul. Cu prețul unei 
teze de doctorat, bazată pe criteriile 
trihotomice ale științei literaturii, 
ar fi devenit universitar cu succes 
de aulă, cu cursuri tipărite și me
todici impuse, evident mult deasupra, 
dar totuși în rînd cu Constanța Ma
rinescu, N. I. Rusu, Râul Teodores- 
cu, adică un exponent — probabil cel 
mai dotat — al școlii estetice con
duse autoritar de profesorul bucu- 
reștean. Criticul era însă o personali
tate și nu un exponent. A preferat 
să rămînă toată viața profesor se
cundar (dar ce profesor I). liber însă 
în actele critice față de orice ca
noane normative, neînfeudat nici u- 
nuia dintre mandarinii epocii sale de 
debut. De o exemplară probitate, 
care și azi impresionează. Pompiliu 
Constantinescu nu a știut ce în
seamnă oportunitatea și jocul labil 
al intereselor de grup, rostind — ca 
puțini alții — de fiecare dată ferm 
și aplicat adevărOl. In intimitatea 
laboratorului său. acolo unde se pre
parau — într-un climat de puritate 
și onestitate — judecățile de valoare, 
nu au pătruns niciodată sentimen
tele amicale sau adversitățile. Poa
te că el, ca nimeni altul, a trans
format în faptă nobilă diurnă, vechiul 
adagiu al lui Kogălniceanu: „Vom 
critica cartea, iar nu persoana". A 
murit în 1946, la numai 45 de ani, la 
o vîrstă cînd alți critici, după un în
delungat stagiu de cronicari, trec la 
elaborarea amplelor 
sinteză. Dar ceea ce 
ticul în bună măsură

Aceste scrieri ale 
Constantinescu sînt 
cum la Editura pentru literatură, 
unele apărînd pentru prima oară în 
volum. Proiectată în șase volume 
(pînă acum au apărut primele două), 
ediția este îngrijită cu atenție și de
voțiune de soția criticului, Cons
tanța Constantinescu. și prefațată de 
Victor Felea, care semnează un com
pact. fin și inteligent studiu. Iniția
tiva editurii, ca si munca celor ce 
se îngrijesc de calitatea acestei fru
moase ediții, merită toate elogiile. 
Generațiile de azi, care au auzit nu
mai de Pompiliu Constantinescu, l-au 
întîlnit foarte deseori citat în studii 
și articole, îl pot acum (în sfîrșit 1) 
și citi. Să sperăm că aceeași fericită 
soartă o vor avea și operele celor
lalți critici reprezentativi ai epocii 
interbelice (pentru că a fost o ade
vărată epocă pentru critica și isto
riografia literară românească !). ale 
căror lucrări le vom avea curînd la 
îndemînă în ediții științifice bine 
alcătuite.

încă în 1926. adică în anii începu
turilor criticului nostru. E. Lovi- 
nescu exprima (în al doilea volum 
din „Istoria literaturii române con-

temporane"), pe temeiul virtualltățl- 
lor probate de foiletoanele pînă a- 
tunci publicate, „speranța în acțiunea 
viitoare a criticii lui Pompiliu Cons
tantinescu, în care literatura de 
mîine și-ar putea recunoaște criti
cul". Diagnosticul lui Lovinescu a 
fost și de astădată excelent, speranța 
investită în tînărul critic fiind in
tegral acoperită. Intr-adevăr, alături 
de Șerfian Cioculescu. Perpessicius 
șl de Vladimir Streinu, Pompiliu 
Constantinescu a fost cronicarul li
teraturii de pînă în 1945. Ceilalți cri
tici ai generației sale (Călinescu, Via- 
nu, Ralea, Zarifopol) au alternat pre
ocupările și uneltele, consacrîndu-se 
și altor discipline, e drept vlcinale.

tetic. Opera analizată era conside
rată numai în măsura în care se 
realiza ca prezentă viabilă în planul 
artei. Orice alte considerente sau 
considerații erau excluse, atîta vre
me cît nu izbutiseră să se încorpo
reze în termenii expresiei artistice. 
E adevărat, punctul de vedere era 
unilateral, respingînd nu tocmai mo
tivat alte modalități critice, alte un
ghiuri (psihologic și sociologic) din 
perspectiva cărora se putea realiza 
cu egală comprehensiune actul ana
litic. Dar criticul credea că în exer
cițiul critic diurn era greu să se 
utilizeze un alt criteriu decît cel 
esentialmente estetic. Să nu se uite 
că Pompiliu Constantinescu și-a des-

POMPILIU CONSTANTINESCU

O conștiință
constructii de 

ne-a lăsat cri- 
rămine.
lui Pompiliu 
reeditate a-

critica
ca estetica, beletristica, sociologia sau 
psihologia. Pompiliu Constantinescu 
a rămas neabătut la postul său de 
cronicar prin excelentă, trecînd prin 
filtrul de o riguroasă finețe a intui
ției și judecăților sale, aproape tot 
ce s-a produs menționabil în două 
decenii de eflorescentă literară. Cro
nicile sale, după ce vor fi publicate 
toate închipuie astfel — fără inten
ție — e adevărată istorie a litera
turii acelei perioade, la care se poa
te apela cu folos netăgăduit, scri
să într-un stil de o firească elegantă. 
Acea competentă istorie a literaturii, 
pe care Călinescu spunea. în 1929, 
că „d. Pompiliu Constantinescu (este) 
singurul în stare să o facă", a fost 
astfel, totuși, realizată și ne stă la 
îndemînă (e' drept, într-o formă 
primară).

Probitatea lui Pompiliu Constan
tinescu. de care s-a vorbit atîta. în 
epocă și mai tîrziu. aprecierile sale 
întotdeauna exacte și sincere erau 
nutrite de un judicios și fecund crite
riu de evaluare. Unicul criteriu în 
care a crezut criticul a fost cel es-

fășurat apostolatul critic într-o pe
rioadă de recrudescentă a semănă- 
torismului. de afirmare a gîndiris- 
mului. Și producțiile (de obicei cele 
mediocre și submediocre) ivite sub 
aceste însemne cereau drept de ce
tate cel mai adesea tocmai pe teme
iul criteriilor extraartistice. Respin
gerea acestora — credea criticul — 
putea fi realizată dacă esteticul era 
cu autoritate folosit ca unic princi
piu de evaluare. In realitate, opera
ția aceasta a fost făcută cu tot atîta 
succes și din alte perspective de în
țelegere a esteticului. O dovedește — 
de pildă — critica lui .Mihail Ralea.

Ideologia gîndiristă, neosemănăto- 
rismul au găsit în cronicarul nos
tru un adversar intransigent, lucid 
și informat. Dacă adăugăm faptul că 
Pompiliu Constantinescu a știut să 
distingă în paginile „Gîndirii", eseis
tica agresivă, nocivă și găunoasă, 
beletristica de serviciu de ceea ce 
era acolo (mai ales în deceniul al 
treilea) literatura adevărată, căpă
tăm imaginea capacității criticului 
de a disocia prin instrumentele adec-

vate ale esteticului, valoarea de non- 
valoare.

E adevărat, criticul a scris în
tr-o epocă neobișnuit de fecundă, 
cînd au debutat și s-au consacrat 
nume azi de o gravă și autentică so
noritate. Foiletonul său critic a comen
tat operele reprezentative ale lui Re- 
breanu, Arghezi, Blaga, Sadoveanu, 
Bacovia, Barbu, Camil Petrescu, 
Hortensia Papadat-Bengescu, Pillat, 
B. Fundoianu, Galaction, Mateiu Ca- 
ragiale. G. Călinescu, Adrian Maniu, 
George 
hăescu, 
reanu, 
trescu și multi, foarte multi alții. Dar 
criticul nu a scris numai despre ma
rile lucrări ale acestor mari scriitori, 
ci și despre masa mișcătoare a su
telor de autori care întrețin viata 
literară, creînd „linia de plutire"^ 
dincolo de care se înalță, semețe, 
piscurile perene. Evaluările, atît de 
susceptibile, asupra unor opere în 
plină formație, dificultatea de a nu 
ucide, printr-un verdict precipitat, 
o promisiune literară au găsit în 
critic un condei atent și sagace. Apoi, 
chiar valorile astăzi cu o cotă stabilă, 
nu au fost.Ja vremea incertă a debu
turilor, primite cu egale și unanime 
recunoașteri. E destul să cităm ca
zurile lui Rebreanu, Arghertr* Blaga,:- 
Camll Petrescu, Barbu Contestați de" 
personalități cu mare greutate. Foi
letonul lui Pompiliu Constantinescu 
a contribuit tocmai la impunerea a- 
cestor valori, polemizînd și înfrun- 
tînd adversari puternici. Larg com
prehensiv față de toate formulele și 
curentele literare, criticul le-a re
ceptat cu aceeași căldură, salutînd 
cu sinceră și dreaptă apreciere orice 
operă de merit, indiferent de mo
dalitatea estetică ce-i guvernase naș
terea. Literatura română modernă 
dintre cele două războaie, îi dato
rează mult acestui spirit disociativ, 
care și-a făcut o profesiune din afir
marea valorilor creatoare.

Calitățile de critic au fost admi
rabil servite de o adecvată capaci
tate de expresie, care dădea cu
loare. plasticitate și forță creatoare 
interpretărilor sale. Punctul de ple
care al cronicilor sale era cunoaște
rea aplicată a obiectului examinat, 
la care analiza disociatoare. gustul, 
intuiția elementului creator și obiec
tivitatea nestrămutată desăvîrseau 
travaliul. Mișcarea literară a fost 
excelent si prob servită, iar cititorii, 
observase în 1938 Vladimir Streinu, 
au găsit în foiletoanele lui Pompiliu 
Constantinescu o îndrumare onestă, 
un critic stăpîn pe sine, formîn- 
du-le gustul și călăuzindu-le cu deli
catețe lectura. S-o recunoaștem, o 
asemenea personalitate nu e o pre
zentă comună. Foiletonul său, chiar 
dacă nu mai rezistă ca modalitate 
(astăzi se practică o critică de idei, 
asociativă. eseistică, utilizîndu-se 
larg comentariul filozofic, psihologic 
și sociologic) se citește cu viu in
teres.

Mihail-Zamfirescu. Gib Mi- 
frații Ionel și Al. O. Teodo- 
Anton Holban, Cezar Pe-

Z. ORNEA

PROPAGANDA Șl ANTIPROPAGANDA ARTISTICĂ
(Urmare din pag. I)

pentru el o jucăm, pe el vrem să-l 
încîntăm. să-l învățăm, să-1 dis
trăm.

Desigur, mi se va putea aminti că 
debuturile lui Paul Claudel sau 
Eugen Ionescu n-au cunoscut afluen
ță de spectatori. Dimpotrivă. E ade
vărat. Și nu sînt singurele cazuri. 
Dar au existat voci — și nu dintre 
cele mai obscure — care au semnalat 
aceste apariții prevăzînd adeziunea 
de mai tîrziu a amatorilor de teatru. 
Și astăzi (e drept că primul a aștep
tat vreo treizeci de ani, iar cel de-al 
doilea vreo cinci-șase), Claudel și Io
nescu au devenit și „autori de pu
blic". Pentru că problema succesului 
în artă nu este și nu poate fi 
similară cu cea a succesului 
în pantofărie sau croitorie, în ali
mentația publică sau la loto. Facto
rul propagandă educativă (chiar 
dacă termenii par pretențioși, îmi cer 
scuze, dar după mine ei conțin ade
vărul), deci factorul propagandă edu
cativă își spune aici cuvîntul în sen
sul că reclamă de teatru, de exemplu, 
este și afișul sau programul de sală, 
dar în primul rînd perseverenta si 
continuitatea, calitatea și perspicaci
tatea, cunoașterea și studierea psi
hologiei publicului. A educa publicul 
nu e similar cu a-i impune un reper
toriu, contrariindu-1 „da capo 
fine", ci înseamnă a-1 obișnui 
calitatea în primul rînd, chiar dacă 
proporția dintre distractiv și elevat 
pare un timp că înclină categoric de 
partea primului termen. Indiferent 
din ce domeniu, din ce familie este 
piesa, ea trebuie să reprezinte pentru 
acea categorie o realizare. In acest 
fel omul din stal se obișnuiește cu

al 
cu

exigența. Nu cu o exigență profeso
rală, seacă șl deseori birocratică, ci 
una plăcută, artistică, nesofișticată. 
Și atunci experimentul își are locul, 
își atinge ținta. Alternînd spectacole 
sigure cu lecturi-spectacol, Teatrul 
Mic a avut și pentru noutăți 3—4 săli 
pline. Și asta e bine. Publicul obiș
nuit cu „Richard al II-Iea“, „Incident 
la Vichy" sau „Amooor" a venit (și 
aici trebuie să amintim ținuta mon
tărilor mai sus citate) și la lecturile 
dramatizate din Rendis sau Al. Po
pescu... Teatrul n-a fost gol. Nu pen
tru că a avut o singură piesă de suc
ces, ci pentru că a avut o politică de 
programări care a dat fiecărei lucrări 
numărul de spectacole meritat și ni
merit pentru momentul respectiv. 
Poate mîine unul din autorii jucați 
de cîteva ori va fi o vedetă, un scri
itor de succes și asta și datorită fap
tului că a fost adus pentru prima 
dată la lumină, într-un context de ca
litate, într-o instituție ce știe să îm
bine realismul cu visurile ce devin 
apoi — nu de puține ori — realități.

A face propagandă (puteți să-i spu
neți și reclamă, nu e nici o rușine) 
pentru artă presupune deci în primul 
rînd calitate, ceea ce, după mine, nu 
e similar cu discriminare pe genuri. 
Nu o dată am auzit spunîndu-se ■; 
„piesa aceasta nu e demnă de scena 
Naționalului". Dacă nu e demnă de 
scena Naționalului, de ce ar fl de a 
Bîrladului ? Numai pentru că al doi
lea teatru e mai mic și „mărginaș" ? 
Nu cred. O piesă poate să nu cores
pundă profilului unui teatru, posibi
lităților unui ansamblu, dar să nu fie 
demnă... In acest caz ea nu trebuie 
jucată niciunde.

A face reclamă pentru artă presu
pune exigentă și în primul rînd au-

toexigență. De la piesă și pînă la ti
tlu. De la manuscris și pînă la dese
nul copertii. De la partitură și pînă 
la ambalajul discului. De la desen și 
pînă la aspectul sălii de expoziție. 
De la scenariu și pînă la actorii pe 
care îi distribuim.

Cumpărătorul vrea „producție" 
bună, interesantă, și de ce nu, chiar și 
atractivă. Iar. uneori, distractivă. Ii 
dăm întotdeauna asta? Eu cred că nu.

Or. a „vinde" presupune ingeniozi
tate. muncă, pricepere, chiar entu
ziasm șl. în primul rînd. înțelegerea 
rostului acestei activități. V-ațl în
trebat oare vreodată de unde s-a 
pornit și unde s-a ajuns uneori cu 
faimoasele deplasări ale teatrelor, 
acele micro-turnee de o zi ? Teatrul 
este un instrument de propagandă 
culturală. Deci e bine ca el să fie cu
noscut in cît mai multe locuri. Decj 
e bine ca un număr cît mai mare 
de oameni să ia contact cu fenome
nul teatru. Și atunci, ne deplasăm. 
Pînă aici, nimic de obiectat. Numai 
că „deplasarea", încetul cu înce
tul, s-a transformat dintr-o ne
cesitate culturală într-una finan
ciară (deși nici la capitolul ăsta 
n-am înțeles încă ce <se cîștigă din- 

și 
își 

și-l 
un 

din

telectualiste. El nu vrea cărți ce în
șiră clasicizant sau modern vorbe și 
clișee. El nu dă bani la filme fără 
cap și fără coadă. El nu e snob. Vrea 
să rîdă. vrea să plîngă si chiar 
gîndească. (Ce-i drept, nu vrea 
caște !).

Propaganda culturală, pentru a
eficace cere ani. Antipropaganda, 
doar zile. Să flrn atenti. Avem ta
lente. Ele merită un public. Avem 
un public în formare. El merită ta
lente.

să 
să

tr-o deplasare ce costă 746 lei 
care ..aduce" 750 lei !?). Teatrul 
„face 
face 
sfert 
sfert.
tacol 
cel reprezentat la sediu sau deloc.

Oare publicul astfel ..educat" de
vine un spectator devotat teatrului ? 
Oare asta-i propagandă ? Oare nu ne 
gîndim că mîine același om va face 
comparația cu televiziunea si nu va

planul" în deplasări. Si 
oricum. Adică, iucînd cu 
de decor. Cu un sfert 
Sau cu nimic. Jucînd un spec- 
ce seamănă pe jumătate cu

mai veni la aceste pseudo-spectaco- 
le ? Problema „deplasărilor" se pune 
și în alte țări. Unele teatre au găsit 
soluții pe care le-am putea împru
muta și noi. Uneori trupa e împăr
țită în două. O parte joacă la sediu 
și în marile orașe patru piese 
„mari", în aceleași condiții întotdea
una. Ceilalți joacă alte patru piese, 
în localitățile mai mici. Patru piese 
bune, montate special pentru scene 
mici sau săli improvizate și care 
se reprezintă peste tot așa cum au 
fost concepute. In alte mari orașe, 
teatrul nu se deplasează. Vin la 
teatru abonații din orașele și sa
tele din împrejurimi. Teatrul con
tractează aceste spectacole cu o se
rie de organizații culturale care se 
ocupă cu întocmirea programelor ar
tistice si care transportă pe spec
tatori din localitățile lor la sediul 
ansamblului. unde vizionează în 
condiții optime piesele propuse. Re
zultatul ? Un număr de abonamente 
deosebit de mare — în pofida „con
curenței" făcute de televiziune.

Am insistat asupra formalismului 
în „deplasări" pentru că mi se pare 
un exemplu semnificativ pentru an- 
tipropaganda sau antireclama artis
tică. Pentru că. în forme diferite a- 
semenea fenomene apar și în do
meniul cârtii (să nu uităm faptul că 
bibliotecile publice înghit automat 
mare parte din scrierile autorilor ne
citiți. care devin astfel, din punct 
de vedere formal-financiar. uneori 
chiar ..rentabili") în cel al filmului, 
muzicii etc.

Vorbeam de 
gentă. Publicul 
piese leșiatice,

exigentă și autoexl- 
nu are timp pentru 
cu vagi pretenții in

fi

„Un începător în tainele pic
turii, dar e un începător ce mi 
se pare a fi un talent brut, așa 
cum de obicei la școala de arte 
frumoase din Iași se Ivește 
unul cam la vreo șapte serii de 
elevi". Acest citat extras din
tr-o cronică plastică ieșeană 
a anului 1916, consemna un 
debut, care pînă-n anii de
plinei maturități artistice, a 
fost considerat drept „unul 
din filoanele cele mai pre
țioase ale picturii românești". 
Deși acest succes timpuriu 
ar fi putut să-1 amețească, 
tînărul pictor a rezistat tenta
țiilor unor glorii ușoare, înțele- 
gînd că succesul trebuie con
tinuu hrănit.

Pe drumul anevoios al artei 
nu a fost absolvit de nesigu
ranță, căutări și rătăciri pe fă- 
gașuri străine. Ca orice alt ar
tist, și-a căutat coresponden
țele, ce s-au chemat, rînd pe 
rînd, Grigorescu, și prin el Co
rot, Luchian, Petrașcu, Vlamick 
sau Utrillo. O familie spirituală 
pe alocuri înrudită. Chiar dacă 
Bălțatu și-a însușit un limbaj 
pictural, mijloace de expresie 
străine, ceea ce i-a aparținut în
totdeauna a fost emoția, care nu 
se poate imita. Nefăcînd aici, 
decît tangențial, istorie de artă, 
ne este permis să judecăm doar 
rolul acestei perioade de com
bustie intensă.

Speculîndu-și darul observa
ției și puterea rară de pătrun
dere a tainei lucrurilor. Bălțatu 
a avut de îiiptat cu tirania de
taliului nesemnificativ, cu du
ritatea contururilor, cu linia 
monotonă, cu tonurile opace sau 
prea dulcege, pînă să ajungă la 
pictura înveșmîntată în armo
nii prețioase. Și-a dominat neli
niștea, impetuozitatea, în fa
voarea calmului interior, opera 
sa țintind o „sinteză a arderi
lor interne".

Fugind de aspectele pitorești, 
fragile, instabile, decantînd fle
care motiv, fiecare element ce i 
s-a ivit în cale, la Bălțatu gă
sim respectul pentru structura 
compactă, solidă a naturii, sen
timentul proaspăt și franc al 
peisajelor, o sete de concret. Su- 
primînd treptat detaliile, căci 
retrospectiva ne-a oferit prile
jul să surprindem întreaga sa 
evoluție artistică, formele se . 
cheamă unele pe altele, obți- 
nîndu-se acel echilibru dintre 
obiectivitatea imaginii și poten
țialul emoțional inclus în ea.

Adam Bălțatu este un exce
lent desenator, și proba o 
fac nenumăratele studii care 
au precedat lucrarea propriu- 
zisă. Am amintit acest lucru de
oarece mai întotdeauna i-au fost 
scoase în valoare calitățile sale 
de colorist.

Natura i-a oferit lui Bălțatu 
soluția unei meditații, căci este 
un temperament meditativ-liric, 
în pura autenticitate a aspecte
lor, o acceptare a realului cu 
care omul poate să comunice.

„Natura pentru pictor, — de- ' 
clara însuși artistul — este ar
cușul. Și arcușul e întotdeauna 
bun, dar dacă scripca este 
proastă, adică sufletul artistu
lui fără rezonanță, atunci maes
trul nu mai poate scoate tonuri 
armonioase".

Lucrările sale, privite în an
samblu, sugerează comparația 
cu anotimpul toamnei, pe care, 
de altfel, l-a îndrăgit cel mai 
mult de-a lungul vieții. O 
toamnă plină de rod, peste care 
se revarsă pacea unei lumini 
aurii ce înlătură orice asperități, 
orice stridentă^ o atmosferă pură 
și limpede.

Ruxandra NĂDEJDE

0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Romeo și 
Julie ta — 19,30, (sala Studio) : Jo
cul adevărului — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Capul de 
râțoi — 20.

U • Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Mă-

■ gureanu nr. 1) : Privește înapoi 
cu minte — 20, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 76 A) ;
Blajlnu — 20.

H • Teatrul „C. I. 
Magheru) : Luna

■ — 19,30, (sala Studio) : Jaguarul
roșu — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 

■ga De la București la vale — 19,30. 
™ • Studioul Institutului de artă

teatrală și cinematografică „I. L.

■ Caraglale") : Goana după fluturi
— 20.

Sflntul Mitică

Nottara" (sala 
dezmoșteniților

• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sinziana — 17.
• Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

cinema

La Craiova a fost datd, recent, în folosințâ noua ciâdire a Liceului de 
muzicd și arte plastice Foto : A. Cartojan

• Reîntoarcerea iul Surcouf : PA- 
" TR1A — 10; 12,15; 14,30; 16,43; 19;

21,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
■16,15; 18,45; 21.

• Cerul începe la etajul III : RE
PUBLICA (completare Românii șl 
marea revoluție) — 9,30; 11,45; 14; 

■16,30; 18,45; 21.
• Loana: FEROVIAR — 9,15; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, EXCELSIOR — 
8; 10,45; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15 (la 

■ ambele completarea Orizont știin
țific nr. 9), MELODIA (completare 
Armonie) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45, 21.
• Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : LUCEAFĂRUL — »,30;
10,30, 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 20,45, 
BUCUREȘTI (completare Două
zeci de ani ,de comerț) — 8,45| 
11,15; 13,45; 18,15; 18,45; 21, MO
DERN (completare Jety) — 9,30| 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Opera de trei parale : CEN
TRAL (completare Permanențe) -« 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• Anna zaccheo : CINEMATECA 
- 10; 12; 14.
• Un taxi pentru Tobruk : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45, GRIVIȚA (completare 
Mihall Kogălniceanu) " — —
13,30; 16, 18,15; 20,30.

■ 0 Cine va deschide ușa 7 : LU
MINA (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 8,45—16,30 In continua-

■ re ; 18,30; 20,30, ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare A- 
ventură pe gheață) — 14; 16; 18: 
20, MOȘILOR (completare Orașul 

Bfără străzi) — 15,30; 18; 20,30.
0 Profesorul distrat : VICTORIA 
(completare Mihall Kogălniceanu)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,

BBUCEGI (completare Aventurile 
lui Bobo-Clty) — 9; 11; “ "
18,15; 20,30,
0 Program pentru copil :■ /— 9; 10.
0 Prizoniera din Caucaz : 
(completare Tămăduire) -H 13,45; 16; 18,30; 20,45.
0 Duminică la New York: UNION 
- 15,30; 18; 20,30.
0 Nălcă și veverița — Mihall Ko- 

Hgălniceanu — în căutarea timpului 
pierdut — Românii și marele oc
tombrie — Orizont științific nr. 19 
— A sosit vacanța mare : TIM- 

■ PURI NOI — 9—21 în continuare.
0 Oameni In rulotă : GIULEȘT1 
(completare Băiatul și cărbunele) 
- 15,30; 18; 20,30.

gg 0 Zorba grecul : DACIA — 7,45— 
20,30 în continuare.
0 Prostănacul : BUZEȘTI — 14: 

■16,30; 18,45; 21.
0 Faraonul (ambele serii) : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 19.
0 Zece negri mititel : GLORIA

■ (completare Retrospectivă jubi
liară) — 9; ll,15țs 13,30; 16; 18,15; 
20.30, VOLGA - 10; 12; 14; 16 
18,15; 20,30.

■ 0 Salvele Aurorei: UNIREA (com
pletare Viața plină de surprize) 
- 16; 18,15; 20,30.

■ ? fatA, fe"clt4 : TOMIS (com
pletare Mlaștina tăcută) _ 9; 11,15- 
13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA
(completare Romanțe) — 8 30-

aio.45; 13; 15,30; 18; 20,30, FLAMU
RA (completare O fabulă moder- 
nă>~ 9> 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. 
• Sparlacus (ambele serii) : FLA- 

BCĂHA - 15; 18,45.
0 Femela necunoscută : VITAN 
14,45; 17,30; 20.

■ 8i^2IU1j. MI,ORITA (completare
Nlcolae Klrculescu) — 930- 11 30* 
13,30; 16; 18,15; 20,30. ’ ’

■ 0 French-Cancan : POPULAR
(completare Vecinii) — 15,30; 18,15; 20,30.
0 Operațiunea Crossbow : ARTA■ - 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
0 Dacii ; MUNCA (completare Gă
teala capului) — 15,30; 18; 20,30.
• Testamentul tncașulul : COS
MOS (completare Laboratorul vie-

13,45; 16,15;
9; 11,15;

13; 16;

DOINA

DOINA
- 11,30;

ții) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

■ • Amprenta ; VIITORUL (comple
tare Despre fumat) — 15,30; 18: 
20,30. •

■ • Răzbunătorii : COLENTINA
(completare Micii înotători) — 16:
18; 20.
• Sfidarea : FLOREASCA (com-

■ pletare Legenda) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Vulturii zboară devreme : ra-

■ HOVA (completare Expresul do 
noapte) — 15,30; 18; 20,30.
• Compartimentul ucigașilor ;

__ PROGRESUL (completare Scu- 
gj zați. atracții) — 15,30; 18; 20,30.

• Un idiot la Paris : LIRA (com
pletare Orașul) — 16; 18; 20.

ffl • Subteranul : FERENTARI (com- 
” pletare Stîrcul, pasăre reptilă) — 

15,30; 18, 20,30,

B« Povestea țarului Saltan : CO-
TROCENI (completare Micii îno
tători) — 15,30; 18; 20,30.

■ • Pantera neagră : PACEA (com
pletare 1 001 de desene) — 16; 18;
20.
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PLAN DE COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ INTRE 
ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
Șl ACADEMIA DE ȘTIINȚE A R. P. UNGARE

în urma tratativelor care au avut 
loc la București, luni la amiază a 
fost semnat Planul de colaborare 
științifică între Academia Republi
cii Socialiste România și Academia 
Ungară de Științe, pe perioada 
1968—1970.

Noul plan prevede rezolvarea în 
colaborare a unor teme de cerceta
re științifică, schimburi de expe
riență între cercetători, deplasări 
reciproce pentru specializare, con
ferințe și participare Ia diferite

congrese și alte manifestări inter
naționale.

Din partea română, planul a fost 
semnat de acad. Coriolan Drăgules- 
cu, iar din partea ungară, de acad. 
Tolnai Gabor.

La solemnitate au participat 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, academicieni, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și Jozsef Vinee, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

Cronica zilei

vremea
Ieri în țară: vremea s-a men

ținut umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. Au căzut precipitații 
temporare, sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare în Transilvania. In 
Moldova și Dobrogea a plouat 
local. Vîntul a suflat potrivit cu 
unele intensificări în Banat, Ol
tenia și Moldova, predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între mi
nus 1 grad la Joseni și plus 8 
grade la Adjud. în București : 
vremea a fost în general frumoa
să, cu cerul variabil. Vîntul a su

flat slab, pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 8 
grade.

Timpul probabil pentru 6-7-8 
dec. în țară : vreme schimbătoa
re, cu cer temporar noros. • Vor 
cădea precipitații locale, mai a- 
les sub formă de ninsoare, mai 
frecvente în jumătatea de nord 
est a țării. Vînt potrivit, cu in
tensificări locale în Moldova, 
Dobrogea și Bărăgan. Tempera
turile minime vor fi cuprinse în
tre minus 7 și plus 3 grade, lo
cal mai coborîte, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade, 
în București, vreme schimbătoa
re, cu cer temporar noros. Tem
porar ninsoare. Vînt potrivit, cu 
unele intensificări. Temperatura 
în scădere la început, apoi în 
creștere ușoară.

La Casa de cultură a I R.R.C.S. a 
avut loc luni o seară culturală or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la proclamarea independen
ței Finlandei.

Au luat parte prof. univ. dr. do
cent Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de* 
cultură și aftă, ziariști, un numeros 
public.

Au fost prezenți Bjorn-Olof 
Georg Alholm, ambasadorul Fin
landei la București, membri ai am
basadei și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Dan Duțescu, lector la Institutul 
de limbi străine, a împărtășit, cu 
acest prilej, impresii dintr-o recen
tă călătorie în Finlanda.

A urmaț un recital de poezie și 
muzică finlandeză, susținut de ac
torii Fory Etterle, artist emerit. 
Rodica Țuțuianu și Gheorghe Vrîn- 
cianu, de violonista Cornelia Bron- 
zetti și pianistul Corneliu Gheor
ghiu Seara culturală s-a încheiat 
eu un program de filme documen
tare finlandeze

★

Luni s-a înapoiat în Capitală de
legația comercială condusă de Vic-i 
tor lonescu, președintele Camerei 
de Comerț, care a făcut, o vizită în 
Olanda, unde a avut convorbiri

privind dezvoltarea în continuare 
ă schimburilor economice româno- 
olandeze.

★

Luni după-amiază, a. plecat la 
Paris o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de to
varășul Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care, la invitația 
Mișcării Tineretului Comunist, va 
face o vizită în Franța.

★

La Muzeul de artă din Cluj a a- 
vut loc luni după-amiază vernisa
jul expoziției „Gravura contempo
rană japoneză". Cu acest prilej au 
vorbit Viorica Marica, directoarea 
Muzeului de artă, și Akira Shige- 
mitsu, ambasadorul Japoniei la 
București. La inaugurarea expozi
ției au fost prezenți reprezentanți 
ai organelor locale, oameni de cul
tură și artă, cadre didactice și stu- 
denți din învățămîntul artistic.

Oaspeții japonezi, prezenți la 
Cluj, s-au întîlnit cu președintele 
Comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc, ing. Gheorghe 
Lăpădean.

Seara, ambasadorul Japoniei, A- 
kira Șhigemitsu și soția, au oferit, 
în saloanele restaurantului „Conti
nental", un cocteil la care au par
ticipat persoane oficiale locale, per
sonalități ale vieții artistice și cul
turale din Cluj.

(Agerpres)

ATOMICE IN SCOPURI 
PAȘNICE

V

MELEKESS 4 (Agerpres). — în 
localitatea Melekess din Uniunea 
Sovietică a avut loc cea de-a 13-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice. Comisia 
a examinat o serie de probleme pri
vind colaborarea în domeniul teh
nicii reactorilor, energeticii atomice, 
construcției de aparate nucleare. 
Participanții au subliniat importan
ța dezvoltării în continuare a co
laborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice.

R. P. Bulgaria; MANIFESTĂRI 
CONSACRATE ANIVERSĂRII
LUPTELOR DE LA PLEVNA

SOFIA 4. — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite: în aceste 
zile, în numeroase localități din Bul
garia se desfășoară manifestări în 
cadrul decadei consacrate sărbătoririi 
a 90 de ani de la eliberarea Plevnei 
și a altor localități de sub jugul 
turcesc.

în cadrul acestor manifestări, la 
Casa Centrală a Armatei Populare 
din Sofia a avut loc vernisajul ex
poziției „Eroi ai epopeii de la Plev
na". Au participat generalul de ar
mată Dobri Djurov, ministrul apără
rii populare al R. P. Bulgaria, ge
nerali și ofițeri, activiști de partid și 
ai vieții obștești din orașul și regiu
nea Plevna. A fost de față, de ase
menea, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al ambasadei române, Cristea 
Ionescu-Tira. Generalul maior Alek- 
sandrar Ghetman, director adjunct al 
Direcției generale politice a armatei 
populare bulgare, a vorbit despre

participarea armatei române și arma
tei ruse la eliberarea Plevnei, des
pre eroismul luptătorilor de la Plevna, 

în expoziție se află peste 200 de 
fotografii și tablouri. în cadrul ex
poziției sînt prezentate momente ale 
participării armatei române la luptele 
de la Plevna și facsimile din presa 
română din acea perioadă care vor
besc despre faptele de vitejie ale os
tașilor români la Plevna și Grivița. 
Sînt expuse, totodată, arme, unifor
me militare, documente importante 
din timpul războiului.

A avut loc, de asemenea, o seară 
festivă consacrată aniversării lupte
lor de la Plevna. Despre marea bă
tălie, despre eroismul fără seațnăn al 
ostașilor eliberatori au vorbit primul 
secretar al Comitetului orășenesc 
Plevna al P.C. Bulgar, Teodor Alek- 
siev, și directorul muzeului istorico- 
militar din Plevna. Nikola Boțnakov.

Modernizări in rețeaua comerciala

SPORT
FOTBAL

Meci internațional 
pe stadionul 
Ciulești

AZI, ORA 14,00 : RAPID- 
LOKOMOTIV MOSCOVA

Stadionul Giulești din Capi
tală găzduiește astăzi returul 
semifinalei campionatului eu
ropean feroviar de fotbal din
tre formațiile Rapid București 
și Lokomotiv Moscova.

Partida începe la ora 14,00 și 
va fi condusă de o brigadă de 
arbitri români, avînd la centru 
pe Alexandru Pîrvu.

Șahiștii
9 9

noștri 
la Sofia

In grupa semifinală a campiona
tului european masculin de șah de 
la Sofia, echipa R. P. Bulgaria con
duce cu 5—2 in întîlnirea cu Ro
mânia, trei partide fiind între
rupte.

Aseară, echipa României a jucat 
cu cea a Greciei. După 4 ore de joc 
rezultatul înregistrat era 2,5—0.5 
puncte (7 partide întrerupte), în fa
voarea șahiștilor români.

înaintea continuării partidelor în
trerupte în clasament conduce Bul
garia cu 17.5 puncte (7), urmată de 
R. D. Germană 17,5 puncte (5). Ro
mânia 8,5 puncte (10) și Grecia 1,5 
puncte (S).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
n ÎN CAMPIONATUL SPANIOL

DE FOTBAL, în etapa a 11-a, 
echipa Valencia, adversara formației 
Steaua București în „Cupa Cupelor'*, 
a învins pe teren propriu cu 3--1 pe 
Saragossa și ocupă în prezent locul 
7—8 la egalitate de puncte (11) cu 
Atletico Bilbao.
■I „MARELE PREMIU RUTIER 
“ AL ARGENTINEI", competiție 
internațională automobilistică al cărei 
traseu măsoară 3 000 km, a început. 
Prima etapă, desfășurată între Ola- 
varria — San Rafael (1 118,300 km), 
a fost cîștigată de Eduardo Copello, 
cronometrat cu timpul de 51113’02”. 
Traseul în linie dreaptă al acestei e- 
tape a permis obținerea unor medii 
orare excelente, învingătorul realizînd 
o viteză medie orară de 214,347 km.
M FINALA COMPETIȚIEI DE 
“ BASCHET MASCULIN „CUPA 
NAȚIUNILOR", desfășurată la Ren
nes, a opus selecționatele Franței și 
Poloniei. Baschetbaliștii francezi au 
intrat în posesia trofeului, învingînd 
cu scorul de 84—77 (42—42). Cel mai 
bun jucător al- învingătorilor a fost 
Gilles, care a înscris 28 de puncte.
IU LA MOSCOVA, în cadrul tur

neului internațional de hochei pe 
gheață, s-a disputat întîlnirea dintre 
prima reprezentativă a U.R.S.S. și 
echipa Canadei. Net superiori, cam
pionii mondiali au obținut victoria 
cu scorul de 7—0 (1-—0, 5—0, 1—0). 
în clasament conduce Cehoslovacia II 
cu 5 puncte (13—4), urmată de 
U.R.S.S. I cu 4 puncte (13—5), 
U.R.S.S. II cu 4 puncte (13—9), Ce
hoslovacia I cu 3 puncte (13—6), 
Canada cu 2 puncte (8—19) și Po
lonia cu 0 puncte (4—21).

3B ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA 
” PALMA DE MAJORCA (Spa
nia), după șase runde, continuă să 
conducă marele maestru danez Bent

Larsen cu 5,5 puncte, urmat de Ivkov 
(Iugoslavia) și Botvinik (U.R.S.S.) cu 
cîte 4 puncte.-în runda a șasea, Lar
sen a remizat cu marele maestru iu
goslav Matulovici. Cu același rezultat 
s-au încheiat și partidele Botvinik — 
Lehmann și Toran — Damianovici.

g| 50 000 DE SPECTATORI au ur
mărit pe stadionul „El Campin" 

din Bogota întîlnirea internațională 
de fotbal dintre selecționata olimpică 
a Ungariei și o selecționată din Ce
hoslovacia. La capătul unui joc de 
bună calitate, cele două formații au 
terminat la egalitate : 3—3 (1—0). 
Golurile au fost marcate de Puskas 
(min. 34), Katona (min. 51), Cemai 
(min. 69) pentru echipa Ungariei, și 
de Stratil (min. 47 și 58) și Bartlaski 
(min.'8O) pentru formația cehoslovacă.

B| TURNEUL MASCULIN DE 
HANDBAL DE LA GUMMERS

BACH a fost cîștigat de echipa 
vest-germană V.F.L. Gummersbach, 
care în finală a dispus cu 15—13 
(7—6) de formația H. G. Copenhaga.

■fl LA HAVANA,-în meci retur pen- 
“ tru pieliminariile turneului olim
pic de fotbal, reprezentativa Cubei 
a întrecut cu scorul de 2—1 (1—1) 
echipa Salvador. Pentru turul urmă
tor al competiției s-a calificat Salva
dor, care cîștigase primul joc cu 3—0.

n ECHIPA DE TENIS A SPANIEI, 
08 a cîștigat cu 3—2 întîlnirea cu 
formația Republicii Sud-Africane, cali- 
ficîndu-se pentru finala „Cupei Da
vis'*. în ultimul joc de simplu, San
tana l-a învins cu 6—3, 6—3, 3—6,
6—2 pe Drysdale. Ultimul set fusese 
amînat din cauza ploii. La reluare, 
lui Santana i-au trebuit 24 de minute 
pentru a se impune în fața lui Drys
dale. Finala Spania — Australia va 
avea loc la sfîrșitul acestei luni, la 
Brisbane.

ȘTEFAN SZONYI |

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Ministerul învățămîntului, 
Uniunea Artiștilor Plastici, anunță 
cu adîncă durere încetarea din via
ță în ziua de 4 decembrie, după o 
grea suferință, a pictorului Ștefan 
Szonyi, maestru emerit al artei, 
profesor la Institutul de Arte Plas
tice „Nicolae Grigorescu" din 
București.

Născut la 26 iulie 1913 în comu
na Banloc, regiunea Banat, Ștefan 
Szfinyi a urmat cursurile Școlii de 
Arte Frumoase din Timișoara, com- 
pletîndu-și apoi studiile la Buda
pesta și Paris. A debutat în 1933, 
expunînd lucrări la salonul oficial 
de desen și gravură din Bucu
rești.

Membru al Partidului Comunist 
Român din anul 1941, om de cul
tură și artist patriot, Ștefan Szdnyi 
a oglindit în opera sa momente și 
aspecte importante din lupta oa
menilor muncii pentru libertate, 
progres și dreptate socială, a mili
tat cu consecvență pentru frăția 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare. După 1944, ta
lentul său s-a afirmat din plin 
Ștefan SzSnyi a dat expresie vie 
transformărilor înnoitoare din so
cietatea noastră, artistul fiind pre
zent la expozițiile 
precum și la alte 
poziții din țară și 
lucrări de pictură, 
monumentală. Lucrările sale „Plu
tașii" (1948), „Tipografia ilegală" 
(1949), „Ecaterina Varga" (1954), 
„Bobîlna" (1960). ..Sudor" (1961), 
„Grivița 1933“ (1963), „Bălcescu"
(1966) și altele se înscriu la loc de 
frunte printre valorile noi ale pic

anuale de stat, 
numeroase ex- 
străinătate eu 
grafică și artă

turii noastre. Multe dintre lucrări
le sale au dus mesajul artei româ
nești în expoziții lâ Paris, Mosco
va, Berlin, Budapesta, Veneția, A- 
tena și in alte orașe din lume.

Membru al Biroului de condu
cere al Uniunii Artiștilor Plastici, 
încă de la înființarea acesteia, a 
adus o contribuție 
dezvoltarea 
noastră.

Timp de 
jumătate a 
profesoral al Institutului de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu”, în- 
drumînd cu competentă și dra
goste numeroși studenți.

Pentru meritele sale pe tărîm 
artistic și obștesc, Ștefan Szonyi a 
fost, distins cu ordine și medalii 
ale Republicii ^Socialiste România, 
cu Premiul de Stat și titlul de 
Maestru Emerit al Artei.

Prin moartea sa. cultura noastră 
pierde un creator de valoare și un 
neobosit militant pentru cauza so
cialismului.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA ȘI ARTA 

MINISTERUL ÎNVAt AMÎNTULUI
UNIUNEA 

ARTIȘTILOR PLASTICI
★

defunctului va fi depus 
Uniunii Artiștilor Plas- 

Calea Victoriei nr. 155. 
va avea acces în zilele

prețioasă la
vieții artistice în tara

aproape un deceniu și 
făcut parte din corpul

Corpul 
la sediul 
tici din 
Publicul 
de 6 decembrie, orele 10—18, și 7
decembrie, orele 9—11. Adunarea 
de doliu va avea loc joi 7 decem
brie la ora 11, iar înhumarea în 
jurul orei 12 la cimitirul Bellu.

Cum s-a desfășurat
operația de transplantare

a inimii
cum s-a anunțat, o e-

ee

.■HI
chipă de chirurgi din Capetown, 
condusă de profesorul 
Bernard, a reușit, pentru 
dată în istoria medicinei. 
fectueze o operație de ___
plantare a unei inimi dintr-un 
organism uman în altul. Iată 
mai jos cum s-a ajuns la a- 
ceastă remarcabilă operație.

Pacientul Luis Washkanskp, în 
vîrstă de 55 de ani, se afla in
ternat la spitalul Groote Schuur 
de cîteva luni. El a fost adus 
într-o stare atît de gravă incit, 
după părerea medicilor, mai a- 
vea șanse de a rămîne in viată 
doar 2 sau 3 săptămîni. In ur
mă cu 15 zile, medicii spitalului 
l-au întrebat pe bolnav dacă 
este gata să accepte o operație 
de transplantare a Inimii, Luis 
Washkanskp a acceptat.

Denise Ann Darvall, în vîrstă

Chris 
prima 
să e- 
trans-

de 25 de ani. a cărei inimă con
tinuă să pulseze în organismul 
lui Luis Washkanski, locuia în- 
tr-unul din cartierele orașului 
Capetown. Sîmbătă după-amia
ză ea ieșea dintr-un magazin, 
însoțită de mama ei, cînd ambe
le au fost lovite de un automo
bil. Mama a fost ucisă pe loc, 
iar tinăra fată, muribundă, a 
fost transportată la spital. S-a 
constatat că Denise Darval face 
parte din aceeași grupă sangui
nă cu Luis Washkanskp.

La miezul nopții, se considera 
că Denise nu mai avea de trăit 
decît foarte puțin. Medicii l-au 
informat pe tatăl 
a fost confirmat 
faptul că fiica sa 
nici o șansă de 
relatează agenția France Presse, 
Edward Darvall a spus : „Daci 
nu mai există speranțe pentru

ei. Dună ce 
încă o dată 
nu mai are 

a supraviețui,

Etajul superior al unei clă
diri vechi din Berlin este se
diul unui colectiv original. Cu 
cifiva ani în urmă, un nu
măr mic de experji în pro
bleme de comerf s-a instalat 
în această clădire ; azi grupul 
e cunoscut sub denumirea „A- 
sociatia de consilieri perrtru 
comerț” pe scurt — G.H.H. 
Asociația elaborează analize, 
face propuneri pentru organi
zarea întreprinderilor comer
ciale, elaborează metode pen
tru economisirea timpului 
cumpărătorilor etc. In nume
roase magazine se resimte 
spiritul de buni gospodari al 
membrilor acestui grup.

Intr-o convorbire pe care 
am avut-o de curînd cu ad
junctul ministrului comerțului 
și aprovizionării al R. D. Ger
mane, prof." dr. Wolfgang 
Heinrichs, acesta mi-a vorbit 
despre unele preocupări în 
domeniul său de activitate. 
Intre altele, el a arătat că 
acum toată atenția este în
dreptată asupra dezvoltării și 
modernizării magazinelor uni
versale, așa incit în 2—-3 ani 
să se ajungă la desfacerea, 
prin aceste magazine, a 15— 
20 la sulă din volumul de 
mărfuri. In prezent, prin inter
mediul lor se desfac 5—6 la 
sută din mărfuri. După date 
statiștice —a spus .interlocu
torul, nostru—reiese, că in

situația de acum, pentru apro
vizionarea unei gospodării se 
pierd săptămînal 6 ore pentru 
cumpărături. Această situație 
se va putea îmbunătăți radi
cal prin concentrarea ma
jorității produselor desti
nate comerfului în magazine 
universale și aplicarea pe

deme, însă a adăugat ad
junctul ministrului — trebuie 
asigurat un stoc satisfăcător 
de mărfuri cu un sortiment 
bogat, pentru a nu nemulțumi 
client».

In altă ordine de idei, dr. 
Heinrichs s-a referit la preo

CORESPONDENȚA DIN
R. D. GERMANA DE LA ȘT. DEJV

* scară largă a autoservirii. Un 
exemplu de activitate mo
dernă îl oferă magazinul uni
versal din Leipzig, care satis
face în condiții optime nece
sitățile orașului fîrg, care cu
noaște in fiecare primăvară 
și- toamnă o afluență deose
bită.

Cea mai rațională formă 
de comerț — a apreciat dr. 
Heinrichs în convorbirea noas
tră — constă în a trimite 
clienților comenzile la domi
ciliu. Colective de cercetători 
se ocupă în prezent de extin
derea acestei forme, care se 
practică de către organizația 
comercială „Consument*. în 
acest domeniu se pot aplica
metode .JOtinfre cele mai mo- spiritului

cuparea privind dezvoltarea 
rejelei de inferhofeluri. In 
prezent in R.D.G. există infer- 
hoteluri în diferite orașe ; ul
timul a fost creat la 7 oc
tombrie, la Gera. Totodată, în 
restaurantele din R.D.G., pen
tru asigurarea unei deserviri 
cit mai bune, s-a introdus 
în cursul anului trecut un nou 
sistem de cointeresare a per
sonalului.

Cu privire la calificarea ca
drelor de conducere din co
merț, interlocutorul nostru a 
subliniat atenția ce se acordă 
instruirii șefilor de unități, a- 
răfind că aceștia constituie o 
for)ă productivă și a vorbit 
despre importanta dezvoltării 

de inițiativă In ca

drul unităților comerciale. Mi
nisterul comerțului — a adău
gat dr. Heinrichs — urmează 
să fie absolvit de toate sar
cinile operative fără a mai 
trebui să se preocupe, ca in 
prezent, de procurarea ba a 
unui produs, ba a altuia care 
lipsește «pe piață. Ministerul 
va trebui să asigure politica 
comercială în ansamblu, o- 
rienfarea în acest domeniu să 
aibă o activitate de perspec
tivă, aprovizionarea urmînd să 
revină exclusiv organizațiilor 
comerciale.

In căutarea unor soluții cîf 
mai bune pentru aprovizio
narea populației, a avut loc 
în toamna aceasta la Leipzig 
expoziția „Ratio 67”, care a 
fost vizitată de 70 000 cetă
țeni din R.D.G. și aproximativ 
5 000 din străinătate. Aci au 
putut fi urmărite aspecte pri
vind modernizarea comerțu
lui, buna organizare a fluxu
lui mărfurilor pe piață, pre
zentarea lor adecvată, crește
rea eficientei comerțului etc.

Preocupările pentru moder
nizarea rețelei comerciale în 
R.D.G. se manifestă pe un 
plan multilateral, iar rezulta
tele dobîndite pe această cal* 
sint fot mai vizibile.

MIȘCAREA ÎMPOTRIVA N.A.T.O ■

(Urmare din pag. I)

fectivele și potențialul de 
armament conventional și 
neconventional ; are loc 
Instruirea pe unele aero
porturi de piloți pentru a 
fi trimiși apoi în Vietnam 
(după cum a relevat săp
tămânalul independent 
„A.B.C." din Milano) ; ma
nevre 
aeriene 
N.A.T.O. periclitează 
măsură crescîndă 1 
cui și liniile civile. Toate 
acestea produc cea mai 
mare îngrijorare în rîndul 
italienilor. Iată un exem
plu semniiicativ. Recenta 
campanie electorală pen
tru alegerile administra
tive din provincia Forli a 
fost dominată de contro
versa în jurul destinației 
aeroportului Miramare din 
Rimini, cel mai important 
aeroport italian pentru 
zboruri turistice. Popu
lația din provincie conta 
că dezvoltarea acestui 
aeroport va contribui la 
menținerea unui ritm ridi
cat al sosirii de turiști, 
îndeosebi din țării* Eu-

aeriene și anti- 
ale bazelor 

t în 
trafi ■

ropei de nord. Dar mi
nisterul apărării al Ita
liei a anunțat că, necesi
tăți de ordin militar ale 
N.A.T.O., dictează ca a- 
cest aeroport să fie „or
ganizat" din punct de ve
dere militar. Literalmente, 
întreaga provincie și-a 
dat seama de daunele ce 
ar decurg» de aci pentru 
economie și s-a întrebat 
cum de nu și-au dat sea
ma de acest risc cercu
rile conducătoare. Nu 
este vorba decît de un e- 
pisod, dar care a contri
buit la ciearea unei alar
me justificate în rîndurile 
întregii opinii publice și 
chiar ale alegătorilor ca
re votează în mod normal 
pentru partidele aflate la 
guvern.

Nu este însă singurul 
exemplu. O întreagă re
giune italiană, Friuli-Ve- 
neția Giulia, este supusă 
unot „servituți militare* : 
în această regiune, există 
întinse zone așa-zise de 
„supraveghere strictă’’, 
unde nu se poate con
strui, nu se poate ara, nu 
se poate semăna din ca-

ordin

pu-

po-

dezbatere 
a relevat

fiica mea, atunci încercați să-l 
salvați pe omul acesta". In mi
nutele următoare. Denise a în
cetat din viață. Operația a în
ceput imediat.

Ora 1 noaptea.. Prima etapă a 
operației. Inima și plămînii De- 
nisei Darvall sînt supuse efec
tului unui stimulator artificial. 
Fiecare aparat este controlat de 
o echipă de medici.

Etapa a doua. Inima este 
scoasă și conservată prin frig 
timp de trei ore, fiind menți
nută in activitate cu ajutorul 
unei pompe care injecta ser 
sanguin pînă în momentul trans
plantării.

Etapa a treia. Este rîndul ini
mii pacientului Luis Washkan- 
sky de a fi scoasă din corp. Ea 
era într-o stare de extremă e- 
puizare, din cauza repetatelor 
crize cardiace pe care pacientul 
le suferise în ultimii șapte ani.

Etapa a pâtra. ultima și cea 
mai dificilă : chirurgii plasează 
noua inimă în cutia toracică a 
pacientului. Cea mai mare par
te a timpului a fost consacrată 
anastomozelor. această operație 
minuțioasă care constă în satu
rarea arterelor si venelor paci
entului la inima donatoarei. 
Cînd ultima anastomoză a fost 
terminată, medicii au conectat 
tuburile care legau inima de 
pompă. O dată transplantarea 
efectuată, o violentă descărcare

era 
totul
ore.

electrică este imprimată inimii, 
pentru o fracțiune de secundă, 
și inima începe imediat să ba
tă, iar bolnavul și-a recăpătat 
cunoștința — a declarat prof. 
Louw, care a participat la ope
rație.

Pacientul este apoi „scos" 
progresiv de sub pompa car
diacă.

Anestezistul, declara un me
dic care a asistat la operație, a 
anunțat atunci ritmul pulsului: 
50, 70, 75 și apoi, peste o jumăta
te de oră, 100. Ambianța 
extraordinară. Știam că 
a decurs cum trebuie.

Operația a durat cinci
Luis Washkanskp este primul 
om care trăiește cu o inimă 
transplantată de la un alt om. 
Va trebui însă să se aștepte 15 
zile pentru a se ști dacă ope
ratul a fost salvat definitiv : 
problema crucială este de a se 
vedea dacă corpul ..va respinge" 
sau nu această inimă străină. 
Chiar dacă neșansa va face ca 
el să sucombe în următoarele 
zile, chirurgia modernă a par
curs ieri o etapă capitală.

La 33 de ore după operația 
de transplantare a inimii. Luis 
Washkanskp a pronunțat pri
mele cuvinte : „Mă simt mult 
mai bine". El a făcut această 
primă comunicare, imediat ce 
chirurgii i-au scos tuburile care 
îl ajutau să respire.

uză că acolo se află con
strucții militare de toate 
tipurile. Evident, și aceas
tă situație trezește ne
mulțumiri în rîndurile lo
calnicilor, contribuie • la 
sensibilizarea opiniei 
blice italiene. Există 
alte motive, de 
litic.

O recentă 
parlamentară
— după cum a admis și 

.„New York Times* — ci
tat în parlamentul italian, 
de Francesco Lami, din 
partea Partidului Socia
list Italian al unității Pro
letare — existența și în 
ce privește Italia a unui 
„plan Prometeu", adică a 
unui plan elaborat de 
înaltul comandament al 
N.A.T.O. în vederea neu
tralizării așa ziselor „for
țe subversive" în caz de 
necesități militare. Or, 
după cum se știe, tocmai 
un asemenea plan a fost 
pus în aplicare în Grecia 
de coloneii care se află 
actualmente la putere 
pentru „a neutraliza" toa
te tortele democratice 
grecești și a instaura un 
regim de dictatură mili
tară. In Italia, opoziția 
din parlament a subliniat 
gravitatea existenței unor 
asemenea „planuri", car» 
reprezintă una dintre cele 
mai grave violări a liber
tății naționale și un peri
col Iminent pentru insti
tuțiile democratice.

De alttel, întreaga dez
batere parlamentară asu
pra politicii externe ita
liene a scos în relief ne
cesitatea obiectivă pen
tru Italia de a se îngriji 
de promovarea interese
lor sale proprii, de a ac
ționa pentru destinderea 
în relațiile internaționale. 
Un interes major pentru 
economia italiană este a- 
cela de a căuta noi piețe 
și debușeuri care să poa
tă garanta industriei un 
ritm de dezvoltare nor
mală. De aici apar» im
portanta, subliniată în re
petate rînduri și de cercu
rile economice italiene, a 
unei politici de destinde
re și de securitate euro
peană, care să favorizeze 
schimburile și acordurile 
economice între toate ță
rile europene, indepen
dent de regimul lor poli
tic și social ; opinia pu
blică italiană exercită

presiuni în această direc
ție.

Am amintit la început 
despre creșterea și în 
rîndul catolicilor a cu
rentului în favoarea des
tinderii internaționale. In
tr-adevăr, cercuri și gru
pări catolice s-au alătu
rat în mai multe ocazii 
— menținîndu-și autono
mia din punct de veder» 
organizatoric și politic — 
inițiativelor stîngii împo
triva N.A.T.O. La recentul 
congres al organizațiilor 
de tineret ale Partidului 
Democrat Creștin au pu
tut fi ascultați tineri de
legați care, nu numai că 
s-au pronunțat pentru 
„emanciparea de sub tu
tela străină" dar au ce
rut în mod explicit o po
litică mai demnă a țării. 
„Chiar dacă vom reînnoi 
pactul Atlantic, au spus 
acești tineri, să cerem ca 
această reînnoire să aibă 
loc numai în ziua în care 
americanii vor pune ca
păt bombardamentelor 
împotriva Vietnamului d* 
nord".

Marea campanie a gru
părilor de stînga italiene 
pentru ieșirea țării din 
Pactul Atlantic își găseș
te astfel un teren tot mai 
propice în rîndurile opi
niei publice din tară. A- 
ceasta consideră că sînt 
în joc factori care pri
vesc vocația ce revine 
poporului italian în lupta 
pentru pace, în pofida a- 
titudinii adoptate 
cum de cercurile 
lantice.

Opinia publică 
deră într-o măsură 
mai mare că N.A.T.O. în
seamnă o ipotecă tot mai 
apăsătoare pentru țară, 
înseamnă sporirea riscu
rilor în ce privește secu
ritatea ei. Ea consideră 
că pentru Italia căile pă
cii, ale destinderii euro
pene, într-un 
securitate 
sînt căile 
din punct de vedere eco
nomic, cît și moral-politic, 
dictate de poziția sa geo
grafică și de interesele 
sale. In această direcție 
acționează forte crescîn- 
de, ceea ce reprezintă 
noul semnificativ și pozi
tiv pentru însăși lupta 
politică a țării și o spe
ranță în plus în ce pri
vește viitorul.

pînă a- 
proat-

consi- 
tot

cadru da 
continentală, 

naturale atît
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Reacții favorabile unei 
soluționări pașnice

După cum s-a mai anunțat, secretarul general al O.N.U., U Thant, a 
adresat duminică un nou apel președintelui Ciprului și primilor miniștri ai 
Turciei și Greciei în care a chemat părțile interesate să depună eforturi pen
tru eliminarea dificultăților ce par să persiste și intirzie încheierea unui 
acord. Răspunsurile pozitive date de cele trei guverne în cursul zilei 
de ieri lasă să se întrevadă posibilitatea rezolvării pe calea tratativelor a 
problemei cipriote.

• NICOSIA. — Intr-un mesaj a- 
dresat secretarului general al 
O.N.U., U Thant, reprezentantul 
Ciprului la O.N.U., Zenon Rossi- 
des, declară că guvernul său „în
tîmpină favorabil apelul". Guver
nul cipriot, se declară în mesaj, 
consideră că retragerea din Cipru 
a trupelor grecești și turcești (cu 
excepția contingentelor prevăzute 
în acordurile din 1960) „ar fi un 
prim pas spre evacuarea completă 
și definitivă a tuturor forțelor ar
mate necipriote, cu excepția celor 
ale O.N.U.".

• ANKARA. — „Guvernul turc 
subscrie apelului dumneavoastră și 
este gata să i se conformeze ime
diat", se spune în răspunsul tri
mis de primul ministru, Suleyman 
Demirel. In răspuns se arată că 
guvernul turc sprijină în întregi
me proiectul de lărgire a manda
tului forțelor O.N.U. aflate în Ci
pru, precum și controlului dezar
mării, care ar trebui să cuprindă 
toate forțele 
insulă după

armate constituite în 
1963.

— Primul ministru al• ATENA.
Greciei, Constantin Kolias, a tri
mis următorul răspuns : „Am luat 
cunoștință de apelul dumneavoas
tră din 3 decembrie și vă fac cu
noscut că-1 acceptăm".

Luni dimineață a părăsit portul 
Pireu, îndreptîndu-se spre Nicosia, 
primul vas grec care urmează să 
transporte în Grecia o parte a 
corpului expediționar grec aflat în 
Cipru. .

SAIGON 4 (Agerpres). — Puțin 
după miezul nopții de duminică — 
relatează agenția U.P.I. — patrioțll 
sud-vietnamezi au atacat cu arun
cătoare de mine cea mai mare bază 
americană din Vietnamul de sud. 
Long Binh, provocînd un puternic in
cendiu ale cărui flăcări și fum pu
teau fi văzute din orașul Saigon, si
tuat la 24 kilometri de bază.

Tot in apropierea capitalei sud- 
vietnameze — relatează agenția Reu
ter — unități ale F.N.E. au surprins 
cu foc de tunuri fără recul un con
voi american de nave distrugînd un 
șlep și incendiind altul. Sosite în a- 
jutorul convoiului Ia numai 10 minute 
in urma atacului, elicopterele ameri
cane n-au putut depista unitățile 
F.N.E. repliate cu multă rapiditate. 
Lupte violente au fost angajate în 
Delta Mekong. ÎN FOTOGRAFIE: pa
triot! sud-vietnamezi în timpul pregă
tirii unui atac.

La Mers el Kebir, cea 
importantă bază militară 
ceză în Algeria, este mai 
forfotă în ultima 
ceput evacuarea, 
unitățile militare 
ționate aici au și 
riul algerian.

Evacuarea bazei a fost înscri
să în martie 1966 pe ordinea de 
zi a negocierilor algeriano-fran- 
ceze.

In vara anului acesta, au 
fost evacuate încă două 
baze mai mici, cele de la Hani- 
maguir și Reggan, în conformi
tate cu acordurile de la Evian, 
care prevedeau lichidarea lor în 
cinci ani de la proclamarea in
dependenței Algeriei.

In virtutea acelorași acorduri, 
cu numai două zile înainte de 
sărbătorirea împlinirii a cinci 
ani de independență, a avut loc 
ceremonia oficială de predare 
către armata națională popu
lară a Algeriei a unei alte baze, 
situată la 12 km de Hechar. In
stalațiile ei, printre care cen
trale electrice, stații de pompa
re a apei, vor fi folosite de a- 
cum înainte în vederea valorifi
cării resurselor acestei regiuni 

Evacuarea bazelor militare 
franceze din Algeria — se apre
ciază în cercurile politice de 
aici — este un rezultat al poli
ticii de încredere și respect re
ciproc, promovată de cele două 
țări.

Alger
C. BENGA

NEW YORK 4. — Trimisul special 
Agerpres, R. Căplescu, transmite : 
Comitetul Politic Special al Adu
nării Generale a O.N.U. dezbate în 
prezent problema operațiunilor de 
menținere a păcii, problemă care a 
făcut obiectul preocupărilor diferi
telor organisme ale O.N.U., într-o 
formă sap alta în ultimii ani. Luînd 
cuvîntul la acest punct, reprezen
tantul român Constantin Nedelea a 
subliniat că în abordarea acestei 
probleme trebuie să se tină seama 
de necesitatea respectării și aplică
rii întocmai a prevederilor Cartei 
O.N.U. și a declarațiilor și hotărî- 
rilor adoptate de organizație și să 
se găsească soluții realiste con
form cu aspirațiile popoarelor, care 
să întrunească adeziunea cea mai 
largă a statelor membre, să fie ba
zate pe respectarea riguroasă a prin
cipiilor fundamentale menite să 
călăuzească relațiile internaționale 
în epoca noastră.

Vorbitorul s-a pronunțat în favoa
rea proiectului de rezoluție prezen
tat de delegația R.A.U.. în care se 
care continuarea lucrărilor Comi
tetului celor 33, și a apreciat, tot
odată, ca neacceptabil proiectul pre
zentat de Irlanda, care recomanda 
stabilirea unei formule de reparti
zare între țările membre a cheltuie
lilor legate de operațiunile de men
ținere a păcii, pînă la adoptarea 
unui alt sistem de finanțare a unor 
asemenea operațiuni.

*
Corneliu Mănescu, președintele 

Adunării Generale a O.N.U., l-a 
primit la sfîrșitul săptămînii tre
cute pe Ahmed Behima, președin
tele grupului pe luna în curs al

TEA PREȘEDINTELUI 
ADUNĂRII GENERALE
țărilor afro-asiatice, cu care a dis
cutat probleme privind programul 
viitor de lucru al plenului adu
nării.

El a fost, de asemenea, vizitat 
de reprezentantul permanent al 
statului Mali, Mamadou Kante, cu 
prilejul expirării mandatului a- 
cestuia de președinte al Consiliu
lui de Securitate pe luna noiem
brie.

MADRID 4 (Agerpres). — Tulbu
rările în rîndul studențimii spa
niole continuă să ia amploare. La 
numai cîteva ore după ce rectora
tul a anunțat luni reluarea cursu
rilor Universității din Madrid, sute 
de studenți au manifestat pe stră
zile capitalei Spaniei, cerînd elibe
rarea colegilor lor arestați în 
cursul manifestațiilor din zilele 
precedente și scandînd lozinci anti
guvernamentale. Demonstrația s-a 
soldat cu violente ciocniri între 
studenți și forțele poliției.

„RELAȚIILE INTERGERMANE 
SĂ SE BAZEZE PE
DREPTUL INTERNAȚIONAL"

agențiile • LUPTE INTRE TRUPE

de presă
COLOCVIULUI CEHO

transmit SLOVACO-FRANCEZ

Memorandum adresat 

unor personalități poli

tice vest-germane
BERLINUL OCCIDENTAL 4 (A- 

gerpres). — Săptămînalul vest-ger- 
man „Welț am Sontag" publica un 
memorandum adresat unor persona
lități politice vest-germane, printre 
Care cancelarul Kurt Georg Kie- 
singer, de Wilhelm Wolfgang Schiitz, 
președintele „Comitetului de acțiune 
pentru o Germanie indivizibilă". Me
morandumul cere ca politica Bonnu
lui în problema germană să capete

o orientare cu totul nouă. El se de
clară în favoarea „stabilirii între cele 
două state germane a unor relații ba
zate pe dreptul intemaționar. Schiitz 
contestă guvernului vest-german 
dreptul de a reprezenta întregul po
por german și se pronunță pentru o 
confederație a celor două părți al® 
Germaniei. „Argumentul potrivit că
ruia două sisteme sociale de felul 
celor care există pe teritoriul ger
man nu pot trăi sub același acope
riș, subliniază el, lezează bazele li
bertății și valorilor umane".

Luînd cuvîntul în fața Comitetu
lui de conducere al U.C.D., cance
larul R. F. a Germaniei, Kurt Kie- 
singer, a respins tezele lui Schiitz.

INDONEZIENE Șl PAR
TIZANI • NOUL PRE-
ȘEDINȚE AL REPUBLICII 
GABON • ÎNCHEIEREA

Sesiunea extraordinară 
a Parlamentului japonez

TOKIO 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Florea Țuiu, transmite: La 
Tokio au început lucrările celei 
de-a 57-a sesiuni extraordinare a 
Parlamentului japonez. Potrivi» 
presei și cercurilor politice japo
neze, problema Okinawei se va afla 
în centrul dezbaterilor parlamen

Tribunalul de la Atena a condamnat recent la ani grei de temniță un grup de 
membri ai „Frontului patriotic". In fotografie : Tînărul arheolog Leloudas își îmbrățișează soția 
înainte de a se despărți. Refuzmd să nege apartenența sa la „Frontul patriotic", Leloudas a fost 
condamnat la închisoare pe viață.

Reuniune pentru recunoașterea R. D. Germane. La Stockholm a avut ioc □ 
întrunire a Comitetului internațional de inițiativă pentru pregătirea unei conferințe ce ar urma să 
aiba loc m vara anului viitor și la care se va discuta problema recunoașterii Republicii Demo
crate Germane. La întrunire, care s-a desfășurat timp de două zile, au participat reprezentanți 
din Belgia, Marea Britanie, Cipru, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia și Suedia. (A.D.N.).

Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a vizitat la 3 decembrie șantierul marelui complex hidroenergetic din 
apropiere de Mihailovgrad. El a vizitat, de asemenea, gospodăria agricolă cooperativă de muncă 
și întreprinderea de mase plastice „Kom" din orașul Berkovița. Primul-secretar al C.C al P.C. 
Bulgar a fost, in aceeași zi, și oaspetele Petrohanului, renumită stațiune balneară montană.

0 delegație sovietică la Helsinki. 
La 4 decembrie a sosit la Helsinki pentru a 
participa la a 50-a aniversare a zilei indepen
denței Republicii Finlandeze N. Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem .al 
U.R.S.S. Oaspetele a fost întîmpinat de pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, de membrii 
guvernului finlandez și alte persoane oficiale.

Lupte de partizani în Indonezia.
Oficialități ale armatei indoneziene au confir

mat că în jungla din Borneo de vest a avut loc 
o luptă grea între trupe indoneziene și partizani, 
transmite agenția Associated Press. Citînd o 
sursă informată, aceeași agenție precizează că 
trupe indoneziene au fost trimise împotriva parti
zanilor și elementelor care-i sprijină.

Vizita delegației
Academiei
Republicii Socialiste 
România 
in R. P. Chineză

Se vor mai duela
Rueff și Triffin ?

Doî experți finan
ciari de reputație mon
dială, reprezentanți ai 
unor orientări diferite 
și care și-au confrun
tat, ani în șir, opiniile, 
au căzut de acord să 
critice actualul sistem 
monetar interocciden- 
tal — „Etalonul-aur și 
devize". Este vorba de 
profesorul american 
Robert Triffin, de la 
universitatea din Yale, 
și de academicianul 
francez Jacques Rueff, 
care — după cum rela
tează agenția France 
Presse — au fost in
vitați zilele acestea 
să-și expună punctele 
de vedere în fața mi
crofoanelor unui post 
de radio.

în ce-1 privește pe 
J. Rueff, acesta a atras 
atenția, în repetate 
rînduri, asupra unei 
eventuale crize finan
ciare a lumii occiden
tale, ca urmare a difi
cultăților crescînde pe 
care le întîmpină do
larul american și lira 
britanică, monede a- 
flate alături de aur la 
baza „Etalonulul-aur și 
devize". R. Triffin, în 
schimb, s-a arătat pînă 
acum un aprig susțină
tor al „gratificațiilor" 
acordate dolarului prin 
acordurile monetare și 
financiare de la Bret- 
ton Woods, din anul 
1944. Tocmai de aceea, 
recentele declarații ale 
lui Triffin constituie o 
noutate : „Statele U- 
nite și Marea Britanie 
— spunea el — dispun, 
datorită sistemului „E- 
talon-aur și devize", de 
credite excesive, fără a 
fi supusa regulilor pe

care trebuie să le ac
cepte alte state. Profe
sorul american consi
deră că aceste reguli 
se vor aplica într-o 
zi și celor două țări 
privilegiate, dar cu o 
astfel de forță care ar 
dezlănțui o criză fi
nanciară în Occident. 
Triffin a fost de acord 
cu explicațiile expuse 
de președintele de 
Gaulle la ultima sa 
conferință de pre-

însă la un acord asu
pra metodelor menite 
să pună ordine în re
lațiile monetare și fi
nanciare interocciden- 
tale. în timp ce Rueff 
a propus o reîntoarce
re la „Etalonul- 
aur", însoțită de o ree
valuare a metalului 
prețios, Triffin a fost 
de părere că un orga
nism internațional (nu 
cumva F. M. I. ?) să 
creeze o „monedă de

DISPUTA In legătură cu 
„ETALONUL-AUR Șl DEVIZE"
să, în ce privește 
cauzele creșterii inves
tițiilor directe ameri
cane în economia fran
ceză. De fapt, și unii 
specialiști britanici au 
exprimat păreri ase
mănătoare în legătură 
cu această din urmă 
problemă. Evocînd re
forma monetară pro
pusă de Franța, coti
dianul britanic „The 
Guardian" sublinia că 
deficitul balanței de 
plăți americane, care 
— potrivit mecanismu
lui de funcționare a 
„Etalonului-aur și de
vize", ar putea fi men
ținut la infinit — are 
un dublu efect : expor
tul inflației către Eu
ropa de vest și ușura
rea puternicei penetra
ții americane în indus
tria țărilor din această 
zonă.

Cei doi experți mo
netari nu au ajuns

rezervă" și să adapte
ze volumul său la ne
voile „economiei mon
diale". Rămîne totuși 
semnificativ faptul că 
profesorul american a 
abandonat unele din 
ideile sale inițiale. Se 
pare că devalorizarea 
lirei sterline a provo
cat puternice tulburări 
nu numai pe piețele fi
nanciare din Occident 
ci și în gîndîrea unor 
redutabili experți mo
netari, cum este 
Triffin.

Pe de altă parte, se 
așteaptă ca, în lunile 
viitoare, controversa 
monetară' dintre Fran
ța și S.U.A. să se a- 
dîncească. Cel puțin 
așa declară observa
torii de presă care au 
urmărit recent, la Pa
ris, Consiliul ministe
rial anual al O.E.C.D. 
(Organizația pentru co
laborare economică și 
dezvoltare). Franța a

cerut la această reu
niune ca țările debi
toare, printre care și 
S.U.A., să-și reglemen
teze singure proble
ma deficitului balan
ței de plăți. Dimpotri
vă, S.U.A. și-au expri
mat dorința ca celelal
te țări occidentale să 
contribuie — prin în
lesnirea exporturilor 
americane peste Atlan
tic și prin organizarea 
unei piețe solide a ca
pitalului vest-european 
— la soluționarea pro
blemei deficitului lor. 
Rostotv, reprezentantul 
american, a precizat că 
o „soluție concertată" 
ar ușura povara chel
tuielilor militare ale 
S.U.A. în străinătate. 
Or, se știe că agresiu
nea S.U.A. în Vietnam 
și strategia americană 
în N.A.T.O. au stîrnit 
vil critici în rîndul 
partenerilor atlantici 
ai Washingtonului. A- 
cesta este însă numai 
unul din aspectele po
litice ale controversei 
monetare.

Rămîne de văzut ce 
alternativă vor găsi 
Statele Unite la pro
punerea privind „e- 
forturi comune". în 
vederea încetinirii de
gradării sistemului 
monetar, în condițiile 
în care celelalte țări 
occidentale se vor a- 
răta în continuare re
ticente de a face noi 
sacrificii financiare, 
de a suporta o parte 
din povara cheltuieli
lor militare ale S.U.A. 
și de a fi atrase, fie 
și indirect. în acțiuni 
străine intereselor lor.

Gh. CERCELESCU

0 delegație de partid un
gară condusă de Bela 
BiSZkU, membru al Biroului Po
litic și secretar al Comitetului Cen
tral al P.M.S.U., a plecat la 4 de
cembrie la Viena la invitația Comi
tetului Central al P. C. din Austria.

Amnistieri în R.S.F. Iugo
slavia. Cu prilejul Zilei Repu
blicii — 29 noiembrie, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
a hotărît amnistierea unui număr 
de 132 de persoane. Un număr de 
425 de persoane au beneficiat de 
o reducere a termenului de deten
țiune.

Participant» la colocviul 
cehoslovaco-francez, consa- 
crat problemelor actuale europene, 
au căzut de acord ca instituțiile 
științifice ale ' celor două țări să 
promoveze întîlniri ale specialiști
lor, savanților și tehnicienilor din 
toate țările europene, anunță agen
ția C.T.K.

Albert Bernard Bongo a 
depus jurămîntul ca preșe
dinte al Republicii Gabon. 
După cum se știe, fostul preșe
dinte al Gabonului, Leon M’Ba, a 
încetat din viață săptămîna tre
cută. Mandatul noului președinte 
va expira în anul 1974.

Acest aparat, cu 
calități de avion și 
de submarin, a fost 
prezentat la salo
nul international al 
inventatorilor de la 
New York El are 
o lungime de 8 me
tri și poate merge 
sub apă, pe apă și 
în aer pînă la înăl

țimea de 25 m

■

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității o de
clarație care condamnă atacul efectuat la 

25 noiembrie de avioane americane împotriva 
unei nave comerciale chineze ancorate în portul 
vietnamez Hong Gay. Noul act de război împo
triva navei comerciale chineze, cît și cele între
prinse pînă acum împotriva altor nave comer
ciale străine care frecventează porturile nord- 
vietnameze constituie o violare gravă a suvera
nității R. D. Vietnam și un nou pas primejdios 
făcut de Statele Unite în provocările lor de 
război la adresa R. P. Chineze și împiedică li
bertatea comerțului și navigației. \

Guvernul R.A.U., întrunit duminică sub 
președinția lui Gamal Abdel Nasser, a examinat 
o serie de probleme referitoare la reuniunea 
arabă la nivel înalt, precum și situația din in
dustria apărării, a declarat purtătorul oficial de 
cuvînt, citat de agenția France Presse. Guvernul 
R.A.U. a adus o serie de rectificări la planul de 
import și export al mărfurilor.

ta Franța au fost decernate luni ma
rile premii naționale în domeniul litera
turii și artelor plastice. Marele premiu în 
domeniul literaturii a fost acordat roman
cierului Louis Guilloux, pentru ansam
blul operei sale, care se bucură de o înaltă a- 
preciere atît în Franța, cît și peste hotare. In 
multe dintre operele sale, Guilloux a descris 
viața muncitorimii. Marele premiu în domeniul 
artelor plastice a fost atribuit sculptorului Etien
ne Martin.

PEKIN 4 (Agerpres). — Go 
Mo Jo, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină, președintele Academiei Chi
neze de științe, a primit la 3 decem
brie delegația română, condusă de 
acad. Raluca Ripan, președintele Fi
lialei Cluj a Academiei Republicii So
cialiste România, cu care a avut o 
convorbire prietenească.

OBIECTIVELE
GUVERNULUI
R. A. YEMEN

TUNIS 4 (Agerpres) — Primul 
ministru al Republicii Arabe Ye
men, Mohsen El Aini, a acordat co
tidianului tunisian „L’Action" un 
interviu în care a arătat că regimul 
actual instaurat după lovitura de 
stat de la 5 noiembrie urmărește 
realizarea reconcilierii naționale a 
poporului yemenit și preconizează 
relații strînse cu Republica Popu
lară a Yemenului de Sud. Aini a 
lansat un apel Arabiei Saudite 
„pentru a-și normaliza relațiile cu 
Yemenul și pentru a sista ajutorul 
militar și financiar acordat regaliș- 
tilor yemeniți.

tare. Cu acest prilej se așteaptă ca 
opoziția să ceară explicații premie
rului Sato privind desfășurarea 
convorbirilor pe care le-a avut la 
Washington cu președintele John
son asupra problemei Okinawei. Pe 
ordinea de zi a acestei sesiuni mai 
figurează probleme bugetare, criza 
monetară internațională, precum și 
creșterea prețurilor.

Duminică seara, la Clubul cores
pondenților străini din Tokio, pri
mul ministru japonez, Eisaku Sato, 
a participat la o conferință de pre
să în care a expus orientarea po
liticii guvernului său. Referindu-se 
Ia situația din sud-estul asiatic, 
Sato a afirmat că Japonia va con
tinua să depună eforturi pentru 
crearea unei atmosfere propice re
glementării pe cale pașnică a pro
blemei vietnameze.

Răspunzînd întrebărilor cores
pondenților, în legătură cu tratatul ’ 
de neproliferare a armelor nucleare, 
Sato a reafirmat poziția Japoniei 
potrivit căreia statelor nenucleare 
nu trebuie să le fie interzis acce
sul la cercetările și la folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice.

I----------------------------
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pentru
.MADRIGAL

Corul de cameră Madrigal 
al Conservatorului din Bucu
rești și-a încheiat turneul de 
două săptămîni în Wales, atră- 
gînd înaltele aprecieri ale mu
zicienilor și spectatorilor. Cele 
12 concerte, selectate dintr-un 
bogat repertoriu de muzică 
preclasică și de lucrări româ
nești contemporane, au fost 
răsplătite cu aplauze căl
duroase, iar presa a reflectat 
succesele in cronici elogioase 
însoțite de fotografii.

Subliniind calitățile forma
ției. ziarul „South Wales Eve
ning Post" din Swansea serie 
că artiștii români „au cîntat 
cu o perfecțiune a frazării, o 
frumusețe a sunetului, cu o 
delicatețe și cu un dinamism 
care au făcut din concertul lor 
un model al virtuților corale".

Iar ziarul „South Wales Ar
gus". referindu-se la piesele 
românești din program scrie : 
„România are una din cele 
mai înfocate, mai pasionate și 
tulburător de frumoase muzici 
populare. Melodia românească 
este ceva cu totul diferit, are 
o forță emotivă a sa proprie".

Duminică seara Corul Ma
drigal a dat ultimul său con
cert la Londra, in sala Cen
trului pentru promovarea înțe
legerii intre Marea Britanie și 
țările din Europa de răsărit. 
Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Londra
Liviu RODESCU
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