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PROBLEME MAJORE ALE PLANULUI
A

Intrarea la termen,

EI a

Constantin SCARLĂT
ministrul industriei chimice

_ ’Anul 1968 reprezintă o etapă hotă- rîtoare pentru realizarea sarcinilor trasate industriei chimice de Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970. Planul de stat pe acest an prevede o creștere a producției chimice, hîrtiei, celulozei și metalelor neferoase și rare cu 2,7 miliarde lei față de realizările anului 1967. Peste 80 la sută din acest 
spor se va obține pe seama capaci
tăților de producție ce urmează să 
fie puse în funcțiune și a atingerii 
parametrilor proiectați Ia unitățile 
intrate în funcțiune în ultimii ani.Examinarea critică a rezultatelor obținute anul trecut în ramura noastră ne-a permis să tragem învățăminte prețioase pentru perioadele următoare, să extindem metodele care s-au dovedit eficiente, să acționăm cu mai multă intensitate în sectoarele în care dăinuie încă lipsuri. Asigurarea unei mai bune conlucrări între principalii factori care concură la realizarea noilor obiective ale industriei chimice — furnizori, beneficiari, constructori — a determinat un progres însemnat față de perioadele anterioare, fiind puse în funcțiune 71 obiective și capacități noi de producție. Ceea ce dovedește că există mijloace și metode eficiente pentru realizarea volumului de investiții prevăzut în planul cincinal, cu condiția ca ele să fie folosite cu perseverență și pricepere. Dar aceasta nu constituie un motiv de a nu privi cu toată răspunderea cauzele care au împiedicat punerea în funcțiune în anul trecut a unui număr de șase capacități din planul anului 1967 și cinci din restanțele anului precedent și îndeplinirea integrală a planului de investiții, pentru ca ele să fie evitate în cursul acestui an.Investițiile alocate pentru dezvoltarea industriei chimice se mențin ridicate în 1968. Planul de stat prevede să fie date în funcțiune 57 obiective și capacități — printre care noi unități de îngrășăminte cu azot la Tg. Mureș, de produse cloroso- dice la Rm. Vîlcea, de hîrtie Ia Suceava, instalațiile de fenol și acetonă de la Combinatul petrochimic Ploiești. Considerînd asigurarea cu documentație tehnică drept unul din factorii determinanți pentru execuția ritmică și respectarea termenelor de punere în exploa-

tare a noilor obiective, conducerea ministerului a luat măsuri încă din prima parte a anului trecut pentru intensificarea activității de proiectare, prin întărireacu personalul denecesar și întocmirea proiectare corelate' cu construcții și montaj.acestor măsuri, șantierele industriei chimice dispuneau, la cestui an, de proiecte pentru 86 la sută din construcții și montaj planul pe 1968, față de începutul anului trecut ; de asemenea, erau predate 83 la sută din documentația pentru construcții metalice și toate proiectele tehnice pentru utilajele ce se execută la uzinele furnizoare din țară. Sînt create con
diții ca, pînă la sfîrșitul acestui tri
mestru, să fie asigurată documentația 
de execuție pentru aproape întregul 
volum de investiții planificat pe 
acest an.Creșterea ponderei utilajelor tehnologice construite în țară, în volumul total de utilaje necesare noilor obiective de investiții din industria chimică, condiționează în mare măsură punerea în funcțiune, Ia termenele planificate, a noilor capacități de producție din ramura noastră. Spre a se evita greutățile care au existat în anul 1967 în acest domeniu, conducerea ministerului nostru și a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini au analizat, recent, posibilitățile de acoperire a volumului de utilaje necesar în anul 1968 si termenele la care aceste utilaje trebuie predate la montaj. Concluziile acestei analize, măsurile stabilite cu 
acest prilej se cer aplicate Ia timp, 
de aceasta depinzînd în mare parte 
grăbirea ritmului de execuție pe șan
tiere, respectarea termenelor de pu
nere în funcțiune prevăzute în ulti
ma parte a anului în curs și în pri
mul trimestru al anului viitor.Intre preocupările de seamă ale ministerului nostru rămîne, totodată, asigurarea noilor obiective cu utilaje și instalații din import, la termenele prevăzute în graficele de montaj. Consecință a contractării cu întîrziere sau a nerespectării termenelor de livrare de către unii furnizori externi, necorelarea livrării

institutelor specialitate graficelor de graficele de Ca urmare aînceputul a- de execuție volumul de prevăzut în 60 la sută la

Dineul de la Palatul Consiliului de Stat

20 ia- 
Albele,

după 
Nicolae

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Conșiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
invitat șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București să par
ticipe la o partidă de vînătoare, 
care a avut loc sîmbătă 
nuarie 1968 în pădurea 
regiunea București

în seara aceleiași zile, 
vînătoare, tovarășul
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat, împreună cu soția, au 
oferit în Palatul Consiliului de 
Stat un dineu în cinstea șefilor 
misiunilor diplomatice și a soțiilor 
acestora.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu soția, 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, cu soția, Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, cu soția, Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R. cu soția, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, cu soția, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat.

Au luat parte ambasadorii Cubei 
— Manuel Yepe Menendez, R. P. 
Mongole — Togoociin Ghenden, 
R. P. Bulgaria — Gheorghi Bogda
nov, Republicii Arabe Unite — 
Mohamed ‘-Fahmy - Hamad. R. D. 
Vietnam — Hoang Tu, Franței — 
Jean Louis Pons, Austriei — Jo
hann Manz, R. P. Ungare — Jozsef 
Vince, Elveției — Charles Albert 
Dubois, R. S Cehoslovace — Cest- 
mir Cisar, U.R.S.S. — A. V. Basov, 
Finlandei — Bjorn Olof Georg

Alholm, R. P. Albania — Iosif Po- 
gace, Olandei — Haverkom Van 
Rijsewijk, Iranului — Soltan H.V. 
Sănândaji, Greciei — Jean C. 
Cambiotis, Turciei — Kâmuran 
Giiriin, soția ambasadorului Marii 
Britanii — doamna J. E. Chadwick, 
Argentinei — Rogelio R. Tristany, 
Indiei — A. S. Mehta, R. F. a Ger
maniei — E._ Strătling, Republicii 
Islamice Pakistan — Jamsheed 
K. A. Marker, Suediei — Cari 
Rappe, Canadei — Bruce Mac Gil- 
livray Williams, ministrul Izraelu- 
lui — Eliezer Doron, însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Republicii 
Orientale a Uruguayului — Alberto 
Guani, Danemarcei — R W Han
sen, R.P.D Coreene — Riăm Gion 
Riăn, Republicii Chile — Rolando 
Stein, Braziliei — Mario Cesar de 
Moraes Pitao, R P. Polone — 
Jerzy Fidler, R. D. Germane — 
Karl Kormes, Belgiei — Robert van 
Overberghe, S.U.A — Joseph W 
Neubert, Italiei — Pasquale A. 
Baldocci, Indoneziei — Theofilus 
Nababan, Japoniei — Itaru Maruo, 
R.S F. Iugoslavia — M. Komatina. 
Marii Britanii — R. Flanbury Te- 
nison, R P. Chineze — Ma Șiu- 
șîn, precum și șeful reprezentanței 
Consulare și Comerciale a Spaniei 
— Richardo Amau

în timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Cojisiljului ^țe; Ș^at al^ Republicii 
Socialiste Romania, a' rostit* un 
toast De asemenea, a toastat am
basadorul Cubei, Manuel Yepe Me
nendez, decanul corpului diplo
matic.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

a președintelui Consiliuluide Miniștri,eIon Gheorghe Maurer
Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 

plecînd spre Roma, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi

cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, care, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu

Mănescu, va face o vizită oficială 
în Italia, la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene, Aldo Moro.

La plecare, pe peronul Gării Bă
noasa, erau prezenți tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Janos Fazekas, Gheorghe 
Rădulescu, Iosif Banc, Gheorghe 
Gaston Marin — vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
guvernului și alte persoane oficiale.

Au fost de față Pasquale Antonio 
Baldocci, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Italiei, și Milorad Ko- 
matina, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.S.F. Iugoslavia la 
București.

(Agerpres)

Tratamentul rnărfuribr
in perioad a d« garanție

La plecare, pe peronul Gării Băneasa

condusă de
tovarășul llie Verdeț

(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a III-a)

descifrării marilor teme 
ale vremurilor noastre, 
ale fării noasfre. Această 
permanentă „stare de 
veghe” a regizorului in
clude și legătura cu pu
blicul său, sondajele în 
sufletul acestuia, în uni
versul extrem de com
plex al preocupărilor, al 
bucuriilor și decepțiilor, 
al năzuințelor și idealu
rilor omului confempo-

D. I. SUCHiANU

mediul, oamenii cu ochii 
larg deschiși, să înmaga
zineze esențele și deta
liile realității. Este pro
blema cunoașterii, nece
sitatea unei întinse cu
noașteri — în adîncime 
și pe orizontală, condi
ție primă a selecfiei, a

opiniei pu
șî c0n$iHtarea

Cum sînf înțelese ro
lul și răspunderile regi
zorului de film ? Ce tre
buie să facă re
gizorul ? Și, mai ales, 
cum trebuie el să-l 
facă, acesf ce ? Îndatori
rile unui regizor de film 
nu se deosebesc în e- 
senfă de îndatoririle ori
cărui creator de artă din 
țara noastră, și cred că 
oricine poate răspunde 
tn acest sens la întreba
rea : „ce ?” Voi încerca, 
în rîndurile ce urmează, 
să răspund la întrebarea' 
„cum ?”.

Ca punct de plecare, 
îmi voi permite să a- 
■nintesc că — deși me
nirea regizorului de film 
este identică cu aceea 
a oricărui artist — pro
fesiunea sa are anumite 
rigori specifice. Mă re
fer, de pildă, la faptul 
că regizorul de film tre
buie să fie regizor tot 
timpul, nu numai cînd 
turnează ; el trebuie să 
privească, adică, viața

puncte
de vedere

ice
ran. O iscod:re continuă 
care evocă, prin asocia
ție, caietul de schite a* 
pictorului sau, mai ales, 
carnetul romancierului 
care își notează fapte 
culese de oriunde (ga
zete, conversații, lecturi, 
pafanii proprii, consul
tări, medifări, născociri 
personale etc.). Desigur, 
tuturor faptelor recoltate 
regizorul trebuie să le 
dea căldură, comunica- 
bilitate ; să le facă în 
stare a transmite publi
cului mesajul temei, în- 
flăcărînd pe spectator 
așa cum el însuși, regi
zorul, a fost înflăcărat 
descoperindu-le.

Este vorba aici despre 
talent, despre experien
ță, despre cunoașterea 
meseriei etc. Dar este 
vorba și despre întreba
rea „cum căreia să 
încercăm a-i da un răs
puns.

Am intrat într-o dimineață în biroul serviciului „garanții" din Ministerul Comerțului Interior. Acolo — activitate febrilă în toată puterea cuvîntului. Serviciul garanții, acest „stat major" al mărfurilor garantate, pregătea un raport despre modul în care se întrețin și se repară articolele de uz îndelungat aflate în termenul de garanție.La întrebarea : cum sînt întreținute și reparate articolele de uz îndelungat aflate în termenul de garanție ?, mi s-au pus la dispoziție două dosare. Unul — cu instrucțiunile legale care se referă la regimul mărfurilor respective, altul cu aprecieri asupra modului cum sînt aplicate practic aceste instrucțiuni.Instrucțiunile legale precizează : „în cazul în care constată că articolul de uz îndelungat este defect, cumpărătorul are dreptul, în mod gratuit, să solicite unităților de profil repararea lui ; să solicite efectuarea, tot gratuit, de revizii periodice și lucrări de întreținere — dacă marfa cumpărată impune asemenea operațiuni — și înlocuirea articolului dacă acesta nu poate fi reparat". Instrucțiunile mai precizează : unitățile de deservire ale întreprinderilor de stat, de industrie locală și cele ale cooperației meșteșugărești sînt obligate să execute în bune condițiuni și în minimum de timp lucrările de reparații. întreținere și revizii periodice. răspunzînd față de organizațiile comerciale și față de cumpărători pentru eventualele prejudicii ; termenele maxime de efectuare a reparațiilor și reviziilor sînt : 5 zile pentru reparații : o zi pentru revizii etc.Așadar, clar și concis : ai cumpărat un articol cu defecte de fabricație ? Nici o pagubă ! După caz._ ceri ori remedierea defectelor, ori înlocuirea mărfii. Totul ar urma să se rezolve (cel puțin teoretic) într-un interval de timp convenabil.Să răsfoim si celălalt dosar — în care se arată bineînțeles parțial, cum se repară și se întrețin bunurile de larg consum aflate în termenul de garanție.
...Unitatea de reparat obiecte elec- 

tro-casnice „Avrig" a cooperativei 
„Electrobobinajul". Constatări : Nu se tine evidența reparațiilor în garanție ; nu există registru de evidență a frigiderelor și mașinilor de spălat rufe care s-au reparat în atelier (oare cu ce scop?): reparațiile nu se fac în termenele stabilite de instrucțiunile legale. Exemple: un frigider „Fram", anunțat defect la 11 august 1967. cu bon de reparații nr. 1578, a fost reparat nu în 5 zile ci în... 45!; frigiderul ..Fram". anunțat defect pe 15 august, a fost renarat în același interval; frigiderul „Fram",

anunțat defect pe 1 august, a fost reparat după... 55 de zile etc., etc.In unitate nu se respectă instrucțiunile cu privire la aprovizionarea cu piese de schimb. De aceea, aspiratoarele în termen de garanție cu nr. 22668, 22670, 22778, 22779 și alte vreo 90 au fost reparate... ca și frigiderele.
...Unitatea 

compresie" Dăm numaipoate fi purtat un om cu vorba și pe drumuri. Un cetățean cumpără un frigider. Aproape imediat reclamă cooperativei că aparatul nu funcționează. La 15 mai 1967 vine la domiciliul solicitantului un tehnician. Ciocănește, bocănește și zice : „acum o să meargă". Și pleacă. Frigiderul nu merge. Urmează a doua sesizare și a

de reparat „frigidere cu a aceleiași cooperative, o mostră a felului cum

doua vizită (3 iulie). Tehnicianul procedează ca și prima dată și iar pleacă. Frigiderul tot nu merge ; urmează a treia reclamatie și a treia vizită, a patra reclamație si a patra vizită... A șasea reclamatie si a șasea vizită au loc spre sfîrsitul lunii septembrie. Vara trecuse, trecuse si termenul de garanție, si frigiderul tot nu funcționa. S-a procedat atunci „energic" : aparatul a fost deplasat de la domiciliul beneficiarului la atelier. Și ce s-a constatat ? Că frigiderul nu funcționează din cauza... ușii ! Și a urmat ca unitatea reparatoare să solicite o ușă de frigider la I.C.R.M.-Bucu- rești. Dacă I.C.R.M.-ul n-are uși,
Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a II-a)

a ptecat la Londra
Sîmbătă seara a plecat spre Lon

dra o delegație guvernamentală 
condusă de tovarășul llie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care la invitația guvernu
lui britanic, va face o vizită de cî- 
teva zile în Marea Britanie.

Din delegație fac parte tovarășii 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Va- 
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, prof. Mihail Drăgănescu, 
secretarul Comisiei guvernamen
tale pentru dotarea cu echipamente

de calcul și automatizarea prelu
crării datelor, Constantin Șendrea, 
secretar general la Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene.

La plecare, la Gara de Nord, de
legația guvernamentală a fost salu
tată de tovarășii Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gheorghe Rădulescu, Gheor- 
ghe Gaston Marin, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, de mem
bri ai guvernului și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Marii Britanii la Bucu
rești.

(Agerpres)

SASEBO. De cîteva zile cu acest nume se deschide prima pagină a cotidienelor japoneze, cu el încep emisiunile de știri ale posturilor de radio și televiziune. Sasebo este în fierbere. Vineri, la o oră destul de matinală, în micul orășel de pe țărmul de vest al insulei Kyushu a acostat portavionul nuclear american „Enterprise". Dar dacă „Enterprise" a reușit să ocolească furtunile de pe mare, așa cum anunță stațiile meteorologice, el are de înfruntat aici, la țărm, o puternică furtună a protestelor populare.Forțele progresiste din întreaga Japonie s-ău mobilizat pentru a-și exprima dezaprobarea față de vizita acestui oaspete nedorit. Din diferite colțuri ale țării au plecat spre Sasebo mii de manifes- tanți. „Nu, prezenței navelor americane 1", „Să fie oprit războiul din Vietnam 1" — scandau demonstranții. în fruntea lor se aflau liderii unor partide de opoziție și ai organizațiilor sindicale din Japonia, printre care pre-

partidului comu-ședințelenist, Sanzo Nosaka, președintele partidului socialist, Seichi Katsumata, președintele Komei, Te- keiri, președintele Consi-
Protestele au început la Sasebo cu săptămîni înainte de sosirea navei. Iar în ajun, pe stadionul orașului s-au întrunit la un miting de protest peste

FURTUNĂ
DE PROTESTE

CORESPONDENȚA DIN JAPONIA 
DE LA ELOREA ȚUIU

liului central al sindicatelor, Haryi.în port au fost mobilizați 7 000 de polițiști. în cursul demonstrațiilor au fost rănite 125 de persoane.
demonstranți, a fost inun- pancarte pe scris : „Inter-

70 000 de Stadionul dat de care erazicefi intrarea portavionului „Enterprise" 1 Opriți războiul din Vietnam 1"

Cele trei partide de opoziție — comunist, socialist și Komeito — care au organizat acest miting, au adoptat apoi o declarație comună în care se a- rată, între altele, că staționarea portavionului nuclear american „constituie o serioasă amenințare la adresa Japoniei* și se cere interzicerea introducerii oricărui fel de armament atomic pe teritoriul japonez, lichidarea bazelor militare americane.Ziarele japoneze remarcă faptul că, în comparație cu anii trecuți, vizita submarinelor din categoria de 4 000 de tone, echipate cu cîte un reactor atomic, a fost „escaladată" la giganticul portavion „Enterprise" de 75 000 de tone, înzestrat cu opt reactoare atomice. „Este foarte dificil să ne imaginăm, scrie ziarul „Asahi Evening News", militară în drum unde urmează să parte la operațiunile

foarte dificil imaginăm,„Asahi. că această bază flotantă, aflată spre Vietnam, ia ds
(Continuare 
în pag. a V-a)
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44 DE ANI DE LA MOARTEA LUI V. I. LENIN

In urmă cu 44 de ani, in ziua de 21 ia
nuarie 1924, s-a stins din viață, în localita
tea Gorki, VLADIMIR ILICI LENIN — teoreti
cian ți conducător genial al proletariatului 
internațional. Continuator credincios al o- 
perel lui Marx și Engels, Lenin a dezvoltat 
și aplicat în mod creator marxismul în con
dițiile epocii imperialismului și ale trecerii

omenirii de la capitalism la socialism. El a 
întemeiat Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și a condus lupta maselor populare 
din Rusia, în frunte cu proletariatul, Ia vic
toria Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Numele său este legat de instaurarea 
și consolidarea primului stat socialist din 
istorie.

CONDUCĂTOR -

VRAN
județ viabil, 

perfect echilibrat
FAPTUL
BBOSaaiaSSBBBKBBSSHl

DIVERS
Este vorba

de V. A. KARPINSKI

Vladimir llici iubea po
porul, pe oamenii munci 
simpli. In calitatea sa de șe 
al guvernului sovietic, el dis
cuta cu plăcere cu munci
tori și fărani. Pentru el era toi 
atît de important să afle pă
rerile si starea de spirit ale 
muncitorilor și țăranilor ca și 
acelea ale membrilor C.C. a 
partidului și ai Consiliului 
Comisarilor Poporului.

Vladimir llici dădea o 
înaltă apreciere scrisorilor 
trimise de fărani ziarului 
„Bednota".

— Sînt veritabile docu
mente umane I Toate acestea 
nu le poate înlocui nici un 
raport I, îmi spunea Vladimir 
llici cînd, în calitatea mea de 
redactor al ziarului „Bedno
ta”, îi citeam asemenea scri
sori. Asculta timp îndelungat 
și .cu atenfie ca să afle ce 
preocupă și frămîntă satul. 
Cîteodafă lua o scrisoare și 
o recitea. Aceasta îmi adu
cea aminte cu cîtă dragoste 
tria și pregătea el însuși pen
tru tipar, pe vremuri, scriso
rile muncitorilor venite la zia
rele „Vperiod” și „Proletarii".

Afluenfa de scrisori la 
„Bednota" era foarte mare. 
Aproape la fiecare pe care i-o 
prezentam, Vladimir llici mă 
asalta cu tot felul de între
bări.

— lată, îi spun eu, unii 
scriu că Puterea Sovietică este 
mai rea decît cea farisfă.

— Mai rea decît cea fa- 
rîstă? — repeta rîzînd Vla
dimir llici. Dar cine scrie ? 
Un chiabur ? Un mijlocăș ’

In încheierea discufiei mi-a 
cerut să-i prezint o dare de 
seamă amănunfifă cu privire 
la situafia de la safe, cu ex
trase din scrisorile trimise de 
fărani.

Ascultînd raportul lui Le
nin la Congresul al X-lea 
al partidului cu privire la în
locuirea predării obligatorii 
de produse alimentare cu im
pozitul în natură, am simfit 
că Vladimir llici a folosit scri
sorile țăranilor ca material 
documentar.

De atunci Vladimir llici a 
cerut dări de seamă regulate 
de la „Bednota”. Am păstrat 
un bilefel mic pe care el în
semnase cu scrisul său mă
runt. lafă-l :

„26.1.1922.
Tov. Karpinski.
Vă rog să-mi relatați pe 

scurt (2—3 pagini maximum) 
cîte scrisori au sosit la „Bed
nota* din partea țăranilor?

Ce este mai important 
(deosebit de important) și nou 
în aceste scrisori ?

Starea de spirit ?
Evenimentele la ordinea zi

lei ?
Aș dorî ca o dată la două 

luni să primesc asemenea

scrisori (următoarea în jurul 
datei de 15 martie 1922).

a) numărul mediu al scri
sorilor sosite

, b) starea de spirit
c) evenimentele cele mai 

^importante la ordinea zilei.

Cu salutări comuniste, 
Lenin”.

Deși era ocupat pînă peste 
cap cu treburi de stat și de 
partid de cea mai mare im
portantă, Vladimir llici găsea 
timp pentru a primi vizita
tori. Ii primea personal și dis
cuta cu ei nu numai pentru 
că socotea că este o obliga
ție ce-i revine conducătoru
lui statului, ci în primul rînd 
pentru că simțea o necesi
tate imperioasă să aibă un 
contact viu cu poporul.

Din toate coifurile fării ve
neau cu trenul și pe jos la 
Moscova, la Lenin, delegafi 
ai unor obștii, aleși de sfa
turile țărănești. Lenin stabilise 
chiar o zi anumită pentru 
primirea delegafilor fărani.

La ora fixată, aceștia apă
reau la Kremlin, în cojoace și 
opinci, cu boccelufa în spi
nare, își puneau jos lingă pe
rete, în sala de așteptare, 
boccelufele și, emofionati, 
șușoteau între ei, așteptînd 
să fie invitafi la președintele

Consiliului Comisarilor Po
porului personal.

De obicei nu așteptau 
mult. lată că-i cheamă. 
Strinqîndu-și curelele și nete- , 
zindu-și părul qu palma, in-, 
trau în cabinetul Iui Lenift 
cu multă demnitate, iar el le 
ieșea înainte salutîndu-i cu 
căldură și dînd mîna cu fie
care. Ii invita să ia loc.

— Iar tu, moșule, stai aici 
mai aproape, în fotoliu I

Vladimir llici cerea fiecă
ruia să-i spună numele, pro
numele, cum îl chema după 
tată, de unde a sosit, apoi 
începea o discufie simplă, de 
la om la om.

Pe delegafi îi uimea că 
Vladimir llici finea minte cum 
îl chema pe fiecare și în dis
cuție li se adresa pe nume. 
Și mai mult îi uluia că Vla
dimir llici era bine informat 
cu privire la nevoile satelor 
lor, știa ce fel de pămînt au, 
iar adesea cunoștea și nu
mele moșierului care îi ex
ploatase. Țăranii nu aveau de 
unde să știe că Lenin stu
diase foarte bine economia 
fiecărui raion al fării.

Odată, la o asemenea în- 
tîlnire, unul dintre delegafi 
sări deodată de pe scaun și 
spuse foarte tulburat:

— Tovarășe Lenin, ce se

întîmplă ? I Ei ne asupresc și 
ne apasă I

Vladimir llici nu înfelese 
nimic.

— Linișteșie-te, Ivan Ra-, 
dionîci, spuse el, și expliq 
că-mi cu de-ămănuntul des-' 
pre ce este vorba. Cine sînt 
„ei" î

— Păi cum cine ? Condu
cătorii sovietului nostru I Ne 
storc de dări I

— Dar cine i-a ales ?
— Noi, bineînțeles...
— Atunci revocafi-i I
— Dar se poate oare ?
— Se poate și trebuie. Le

gea sovietică permite ca îna
inte de expirarea termenului 
de împuternicire, orice depu
tat să poată fi revocat dacă 
nu a justificat încrederea po
porului. Așa stau lucrurile, 
Ivan Radionîci.

In cazurile cînd era nece
sar, Vladimir llici dădea el 
însuși dispozifii după aseme
nea discufii. Nu arareori in
formațiile și faptele aflate în 
discufiile cu muncitori și cu 
fărani au servit drept bază 
pentru elaborarea unei ho- 
fărîri.

(Fragment din culegerea 
„Așa a fost Lenin", apă
rută în Editura pentru li
teratură politică, Mosco

va, 1965)

După publicarea propunerilor Comisiei centrale de partid și de stat cu privire la organizarea județelor și municipiilor, am purtat discuții cu mai mulți focșăneni care cunosc bine factorii naturali, economici și demografici, sociali și tehnici din zona delimitată pe hartă pentru organizarea județului Vrancea. Expri- mîndu-și satisfacția și acordul deplin față de măsurile luate de partid pentru perfecționarea conducerii vieții sociale în patria noastră, ei au ținut să sublinieze, cu numeroase argumente, că modul în care Comisia centrală a rezolvat problemele legate de constituirea viitorului județ Vrancea reprezintă o a- plicare judicioasă a principiilor a- probate de Conferința Națională a partidului din decembrie 1967.Unul dintre principiile de bază ale îmbunătățirii organizării administra- tiv-teritoriale a țării este acela ca fiecare județ să fie o unitate viabilă și perfect echilibrată atît din punct de vedere al suprafeței pe care o ocupă și al populației, cît și în ce privește potențialul economic de care dispune.— Consider că în conturarea viitorului județ Vrancea s-a găsit o fericită aplicare a acestui principiu, ne-a spus tov. Constantin Davi- 
descu, profesor de geografie la liceul „Unirea". Teritoriul lui cuprinde întreaga varietate de forme de relief — munte, dealuri și cîmpie — fiecare dintre acestea ocupînd circa o treime din suprafața județului. De aici și varietatea resurselor naturale. Atît prin întindere — 5972 km p. — cît și ca populație — 497 508 locuitori — județul Vrancea este o unitate administrativă viabilă și echilibrată, cu resurse care permit o dezvoltare economică și socială rapidă și armonioasă. Și în ce privește orașul de reședință s-a făcut alegerea cea mai judicioasă. Pe lîngă faptul că evenimente de mare însemnătate în istoria poporului nostru sînt strîns legate de numele orașului Focșani, țin să subliniez că este cea mai mare localitate urbană de pe acest teritoriu, se află în centrul lui și are legături de comunicație lesnicioase în toate direcțiile. Populația din aproape toate localitățile județului a avut în mod tradițional legături economice, comerciale și culturale cu Focșanii.— Țin să remarc că s-a gîndit bine și la alegerea numelui județului — a adăugat prof. Gheorghe Constan- 
tinescu, directorul Muzeului de istorie și etnografie din Focșani. El se trage de la Munții Vrancei, cuprinși în teritoriul județului, are o rezonanță istorică aparte în inima pop.oru-. lui nostru. Sînt convins că, ’pdață cu înființarea județului, se vg puteai, face mai mult pentru dezvoltarea turismului în aceste locuri de o rară frumusețe, pentru dezvoltarea stațiunilor balneo-climaterice.

baru, șeful secției de planificare a Sfatului popular orășănesc Focșani, arăta că, studiind vechi anuare statistice, a constatat că orașele Bacău, Piatra Neamț și Focșani nu se deosebeau prea mult între ele în ce privește numărul populației. „Dar în vreme ce populația Focșanilor a crescut foarte puțin, a celorlalte s-a mărit considerabil tocmai datorită industrializării. In ce privește aspectul edilitar-gospodăresc, rămîne- rea în urmă a Focșanilor este și mai evidentă. Subordonarea față de regiune a frînat inițiativa locală, a diminuat posibilitățile gospodărești- edilitare. Consider că, prin organizarea județelor, pe lîngă faptul că se înlătură verigile intermediare și paralelismele, se creează condiții, așa cum se subliniază în documentele partidului, pentru eliminarea disproporțiilor existente, pentru dezvoltarea rapidă și a acestui colț de țară."Industria lemnului reprezintă una din bogățiile naturale principale ale județului. „Pentru valorificarea superioară a lemnului din Vrancea, spunea tov. Aurel Diaconu, inginer la C.I.L. Focșani, la combinatul nostru se află în construcție fabrica de plăci fibrolemnoase, iar în viitor se voi1 mai construi o fabrică de mobilă de artă, una de binale și alta de înnobilare a P.F.L. în județ mai există întreprinderi de prelucrare a lemnului, la Gugești și Cosmești, care pot fi dezvoltate ; se pune, de asemenea, problema construirii unei fabrici de cherestea. In județul Vrancea se poate dezvolta și industria materialelor de construcții, deoarece există resurse de materii prime : nisipuri fine, pietriș, argilă."— Județul are și mari posibilități de dezvoltare a industriei alimentare — a adăugat tov. Gheorghe 
Hrubaru. Mă gîndesc că există materii prime — fructe, struguri, legume — condiții de a spori producția lor, precum și forțe de muncă, îndeosebi în orașe și în satele de cîmpie.„Prin faptul că la delimitarea județului s-a prevăzut includerea unor zone de cîmpie spre sud șl a unei părți din raionul Tecuci, s-au asigurat condiții favorabile dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii, ne-a explicat, la rîndul său, tov. Constantin Bălescu, inginer a- gronom la C.A.P. Cîmpineanca. Prin folosirea suprafețelor întinse de pășune și finețe din Vrancea, precum și prin sporirea producției de cereale, se poate dezvolta creșterea animalelor ; îndeosebi în depresiunea Vrancea și pe unele dealuri se poate dezvolta pomicultură ; avem ape care permit extinderea irigațiilor pentru cultura legumelor. Despre sectorul .■Ț.yițiqsl cred că nici nu e cpevoie să mâi vorbesc, deoarece se știe că în acest teritoriu se realizează circa 30 la sută din producția de struguri

a țării. Și pentru că veni vorba, aș aminti de o problemă care se cere rapid rezolvată : cea a sporirii producției de șpalieri din beton pentru a se asigura satisfacerea nevoilor podgoriilor noastre. Nu consider că este normal să aducem șpalieri de la Giurgiu sau Slatina, cînd avem fabrică la Doaga.întrucît propunerile Comisiei centrale sînt supuse dezbaterii publice, unii dintre interlocutori au formulat și sugestii cu privire la hotarele județului, pornind de la considerente ?e care ei le socotesc importante, n legătură cu faptul că județul dispune de o bază industrială mai puțin dezvoltată, prof. Gh. Constanti- 
nescu consideră că ar fi justificat ca localitatea Sascut — unde se află fabrica de zahăr — care a făcut parte din fostul județ Putna, să a- parțină de județul Vrancea. „Aceasta n-ar micșora prea mult potențialul industrial foarte puternic al județului Bacău, dar ar contribui la creșterea bazei industriale a județului Vrancea, în care industria alimentară are perspective frumoase".Județul Vrancea, după cum au subliniat mai mulți interlocutori, va a- vea și condițiile necesare pentru desfășurarea unei intense activități so- cial-culturale.— Focșani este unul dintre orașele cu vechi tradiții culturale — ține să sublinieze prof, pensionar 
Gheorghe Chiriac. Aici există unul dintre cele mai vechi licee din țară, liceul „Unirea", unde au funcționat ca profesori I. A. Basarabescu, O. Densușianu și alții. încă înainte de a se sărbători pe plan național Unirea Principatelor, la liceul din Focșani se organizau manifestări închinate Unirii, cu larg ecou în acea vreme. începînd din 1870, la Focșani a dat spectacole, decenii la rînd, o trupă permanentă ; aici au apărut ziare, revista „Milcovia". Ne mîn- drim cu Teatrul orășănesc și Ateneul popular, construite de Gheorghe Pastia, animator al vieții cul- tural-artistice a orașului. După cum se vede, Focșanii au și tradiții și posibilități. Dar viața cultural-artis- tică nu este pe măsura lor. Regiunea nu numai că nu a ajutat deloc la dezvoltarea activității cultural-ar- tistice, dar a acționat în sens contrariu. Cum ar putea fi apreciat, de pildă, faptul că orchestra simfonică înființată și formată la Focșani a fost luată, ca un obiect oarecare, și mutată la Galați ? Poate tocmai de aceea intelectualii focșăneni, populația orașului în general, au primit cu atîta satisfacție vestea înființării județului Vrancea. Se va crea astfel cadrul și climatul necesare desfășurării; unei bogate vieți cultural-artistice ,în oraș și în. celelalte localități ale județului.

Nicolae ENUȚA

de milioaneDirecția de control și revizie pentru orașul București a Ministerului Finanțelor a făcut deunăzi o analiză ale cărei concluzii dovedesc serioase carențe în procedura de vînzare a mașinilor din parcul disponibil al statului. Astfel, din 1 395 cazuri (autoturisme) studiate, 275 de mașini, adică 20 la sută, au fost vîndute sub prețul normal și echitabil. Dacă am calcula „eroarea" numai la 1 000 de lei de mașină și tot ar rezulta că statul a fost frustrat de un sfert de milion. Ne mulțumim, pentru început, cu a- ceastă constatare și, apreoiind-o la justa ei valoare practică, așteptăm scăderea (pînă la zero) a procentului de abuzuri și ridicarea (pînă la sută la sută) a încasărilor datorate statului. Spor la muncă I
O corn

Spicuim cîteva rîndurl dintr-un 
proces-verbal întocmit de un lu
crător al Miliției raionului Gorf: 
„S-a prezentat la noi numita Pa- 
raschiva V. Ciortea din comuna 
Baia de Fier (Gilort) care ne 
declară că, venind cu trenul din
spre Craiova, după stația Tg. Căr- 
bunești a găsit pe culoar un port- 
moneu cu acte și bani. Ni-l predă 
cu următorul conținut: un bule
tin identitate seria..., un livret 
militar, un certificat de căsătorie... 
și suma de 1 400 lei în bancnote 
de 100 lei. Actele și suma de 
mai sus au fost primite de la 
Paraschiva V. Ciortea pentru a 
fi predate păgubașului (Constan
tin Lupu din Vladimiru — Gi
lort)". Procesul-verbal, act oficial, 
nu a consemnat și semnificația 
socială a faptei Paraschivei Cior
tea din Baia de Fier, cinstea și 
corectitudinea gestului ei.

4

I?

Mai mulți interlocutori s-au referit, pe larg) la faptul că prin organizarea județului Vrancea se creează condiții ca, pe baza investițiilor ce se vor face de către stat și prin folosirea largă a resurselor materiale locale și a forțelor umane, să se accelereze procesul de dezvoltare a acestei zone mai puțin e- voluate din punct de vedere economic.— în unele privințe — viticultură și patrimoniu forestier de pildă — viitorul județ poate deține un loc însemnat în economia țării, a remarcat tov. Vasile Tudorache, secretarul sfatului popular raional. De asemenea, în orașe s-au construit diferite întreprinderi: la Focșani — Fabrica de confecții, Combinatul de industrializare a lemnului, întreprinderea Vinalcool, Depozitul de cherestea ; la Tecuci — Fabrica de conserve, întreprinderea de reparații auto; la Mărășești — Fabrica de produse chimice etc. Dar aceste întreprinderi sînt doar o bază de pornire. în cadrul regiunii Galați, prea întinsă și cu probleme complexe, nu numai că investițiile au fost îndreptate mai puțin spre zona Focșanilor, dar nici posibilitățile locale n-au fost valorificate în măsura cuvenită.Referindu-se la faptul că- regiunea n-a oferit cadrul propice dezvoltării tuturor orașelor, tov. Gheorghe Hru-
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In toate anotimpurile, 
înghețata fortifică 

organismul, completând 
alimentația cu un 

desert gustos

Fără 
remuscări

♦

Se știe ce înseamnă dragostea 
de mamă, cîtă dăruire (care 
merge uneori pînă la sacrificiu) 
dovedesc mamele pentru crește
rea și educarea copiilor. Iată un 
caz în care simțul matern a fost 
dat lipsă la apel: Maria Bacin- 
schi (fostă salariată la coopera
tiva „Gutinul", secția 43 — Baia 
Mare) are o fetiță de aproape 
2 ani. Soțul ei a plecat 
să-și satisfacă serviciul militar. 
In lipsa lui, Maria Bacinschi și-a 
abandonat copilul în grija veci
nilor plecînd „în lume" cu alt 
bărbat. într-un astfel de act nu 
găsești nici urmă de omenie. Ca 
să nu mai vorbim de dragoste 
maternă I

(Urmare din pag. I)să se elibereze o negație, pe baza căreia unitatea reparatoare va întocmi un proces verbal de înlocuire a frigiderului, dacă bineînțeles, se va găsi...Este oare de admis ca cetățeanul să fie frustrat atît de evident de dreptul lui, să fie purtat 50—60 de zile, ba chiar o jumătate de an pe drumuri, amînat si răsamînat. Ia discreția unei cooperative ?
...Cooperativa „Mobilă și tapițerie". Constatări: reclamația nr. 328 rezolvată cu o întîrziere de 40 de zile ; reclamația nr. 308 — cu 65 de zile întirziere ; reclamația 451 — cu 120 de zile întîrziere. Etc., etc.
...Cooperativa „Artă și precizie". Constatări : întîrzieri în depanarea mărfurilor în garanție.— Nu prea sînt respectate instrucțiunile legale cu privire la întreținerea și depanarea mărfurilor în garanție...Șeful serviciului „garanții", în jata căruia am făcut această remarcă, a căzut imediat de acord.— Dar cauzele ?— Multiple.Așa este. Pentru a justifica lipsa proprie de răspundere, nepăsarea în deservirea cetățenilor, responsabilii cooperativelor, știindu-se în culpă, îți servesc pe nerăsuflate un noian de explicații: „A fost în concediu tehnicianul", „N-am avut... sîrmă pentru bobinat" etc. Ca să vezi I Ne oprim aici, pentru că, oricum, sacul justificărilor, multe din ele de-a dreptul infantile pare a fi fără fund.Departe de noi gîndul de a_ afirma că unitățile profilate pe întreținerea și depanarea bunurilor de consum în termen de garanție n-ar avea și greutăți obiective. Acestea sînt legate în special de procurarea pieselor de schimb. Dar de aici și pînă la situația care s-a creat e o cale lungă. Atunci, care sînt cauzele ? într-un cuvînt, unitățile depanatoare nu-și fac pur și simplu datoria. în acest sector de activitate s-a așternut, ca praful pe o mobilă neîngrijită, un strat gros de nepă

sare ți indiferentă. Se va spune :

bine, bine, dar respectivul compartiment de deservire obligatorie nu este controlat de nimeni ? Ba da ! în fiecare regiune ființează cîte o comisie regională, care veghează la 
aplicarea corectă a instrucțiunilor ce 
reglementează regimul mărfurilor în 
termenul de garanție. Comisiile sînt alcătuite din reprezentanții comerțului, întreprinderilor producătoare interesate și cei ai unităților reparatoare. Dar dacă ele nu-și fac datoria, cine le controlează ? Alte forme : bri-

nu a înregistrat în registrul de control cutare cerere. La unitatea „Y“ erau afișate instrucțiunile, erau înregistrate cererile."„Problemele" arzătoare, ridicate at.ît de judicios de comisiile regionale, intră după... 6—7 luni, „în studiul aprofundat al brigăzilor mixte. „De ce nu au afișat instrucțiunile unitățile cutare?" se întreabă contrariați de această gravă abatere membrii brigăzii. Si mai departe ce fac numitele brigăzi ? Pornesc per-
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găzile mixte de control. Brigăzile mixte din care fac parte un reprezentant al M.C.I., cîte un reprezentant al fiecărui minister producător, cite un reprezentant al UCECOM și CENTROCOOP.Deci, teoretic controlul este asigurat. Dar practic ? Practic unele comisii se mișcă tot atît de lent ca și cei pe care ele îi controlează. Să exemplificăm. La București, comisia orășenească de control, din 35 de unități depanatoare de mărfuri cu termen în garanție, cîte trebuia să controleze cel puțin o dată pe parcursul unui an, a controlat numai 11. Alte comisii lucrează în același ritm. Totuși : în ce se concretizează „activitatea" acestor comisii ? în niște pro- cese-verbale de constatare. Iată-le cum sună : „Noi, comisia regională (sau orășenească), procedînd la controlul unităților depanatoare, am constatat : Unitatea depanatoare „X" nu a afișat la loc vizibil instrucțiunile ;

sonal „pe teren", să prindă și aspecte „pe viu", iar la întoarcere începe iureșul întocmirii raportului. ...Mașinile de scris răpăie fără întrerupere, funcționarii asudă... Pentru ce ? Sînt eficace aceste rapoarte (li se zice, de fapt, procese-verbale)? Să vedem. La ultimul ei control, una dintre brigăzile mixte a vizitat regiunea Bacău. Controlul a durat 5 zile. în aceste 5 zile au fost verificate — nici n-ai crede — următoarele orașe : P. Neamț, Tg. Neamț. Moinești, Comănești, Gh. Gheorghiu- Dej, Adjud și Bacău I 7 orașe în 5 zile ! Rezultatul controlului — un raport care glăsuiește cam așa (spicuim) : „Cu ocazia controlului s-au desprins următoarele aspecte : la O.C.L. Produse industriale — Bacău, magazinul radio și televizoare este situat într-un local foarte frumos, în depozit sînt depozitate... aparate de radio și televizoare; orașul Gh.

Gheorghiu-Dej : La cooperativa „Flacăra", în atelierul de radio-televi- zoare lucrează 6 lucrători (această prețioasă informație e bună, pe semne, pentru cooperația meșteșugărească)... Este necesar ca la acest atelier să se procure mai multe antene, deoarece are numai una !“Și raportul merge tot așa, pe multe pagini. întorși acasă, la București, membrii brigăzilor mixte înaintează aceste rapoarte conducerilor ministerelor producătoare. Ministerului Comerțului Interior, organelor centrale care tutelează unitățile de reparat mărfuri în termen de garanție (UCECOM). Ne întrebăm : pot folosi la ceva aceste rapoarte ? Sînt interesate respectivele foruri să știe cum sînt afișate instrucțiunile, cîți lucrători are un atelier, cîte aparate au fost defecte acum... 6 luni și ce marcă au ele ? Poate că da. Dar acestea sînt aspectele esențiale ? Comisiile regionale si brigăzile mixte au, în primul rînd, datoria să sesizeze fenomenele care duc la. neregulile semnalate mai sus : să procure ministerelor date asupra sistemului defectuos de aprovizionare cu piese de schimb, asupra factorilor care lungesc pînă la inadmisibil timpul de depanare, asupra frecvenței defecțiunilor și cauzelor care le generează, să impună soluții pentru aplicarea operativă a prevederilor legale.Termenul de garanție a fost instituit în baza unei hotărîri a Consiliului de Miniștri, din respect pentru cumpărător, în scopul de a-1 feri pe acesta de pagube materiale. Datoria organelor competente este de a veghea ca instrucțiunile legale, care reglementează aplicarea lui, să fie îndeplinite întocmai. Pentru realizarea acestui deziderat există poate mai multe metode, dar cel puțin două se impun a fi aplicate fără întîrziere : a) sancționarea exemplară (materială) a celor care încalcă instrucțiunile în vigoare, făcîndu-se o largă publicitate în jurul acestor cazuri : b) repunerea pe picioare a unui sistem eficient de control. Ca să nu mai trebuiască să tot fie controlați controlorii, iar problemele tot nerezolvate să rămînă...

Știați că 100 gr. în
ghețată furnizează or
ganismului aproxima
tiv 200 de calorii ? Tot 
atîtea calorii rezultă 
din consumul a 197 gr. 
lapte sau a 74 gr. 
carne de bovine, 8 gr. 
ouă și 44 gr. pîine. În
ghețata are un conți
nut bogat de proteine, 
zaharuri și grăsimi. 
Conținutul important 
de vitamine (A și D) 
și de săruri organice 
(în special calciu și 
fosfor) strict necesare 
in perioada de creștere, 
mărește valoarea nu
tritivă a înghețatei, 
lată de ce specialiștii 
recomandă să se re
curgă în alimentația 
rațională a copiilor, 
adolescenților, conva
lescenților, precum și, 
în general, a adulților, 
la un consum neîntre
rupt al înghețatei, dat 
fiind și gradul de asi
milare al acesteia de 
către organism, fiecare 
component fiind ușor și 
complet digestibil.

înghețata face parte 
din categoria celor mai 
complete și mai valo
roase alimente care 
pot fi consumate în 
toate anotimpurile. 
Fapt atestat, între al
tele, și de consumul 
mediu de înghețată pe 
cap de locuitor în țări 
ca S.U.A., Danemarca, 
Finlanda, U.R.S.S., 
Franța unde există di
ferențe foarte mici în
tre cantitatea ce se 
desface vara sau iarna.

Și în țara noastră 
producția de înghețată 
înregistrează o conti
nuă creștere. O dată cu 
dezvoltarea industriei 
laptelui, înghețata a 
devenit un produs dl 
fabricilor de produse 
lactate, întrucît laptele 
și smîntîna sînt com
ponența de bază ai 
tuturor sortimentelor 
de înghețată. Utilajele 
moderne, de mare 
productivitate, asigură 
cele mai bune caracte
ristici și din punct de

vedere igienico-sanitar. 
Produsele obținute prin 
congelarea unui ames
tec pasteurizat și omo
genizat de lapte, smîn- 
tînă, zahăr, substanțe 
aromatizante și stabili
zatoare, sînt ambalate 
și depozitate la tem
peraturi scăzute, în ve
derea desfacerii în re
țeaua comercială.

Sortimentele noastre 
de înghețată pot fi 
consumate nu numai 
în cofetării, localuri 
publice, ci și la domi
ciliu, ca un desert hră
nitor, gata preparat și 
la îndemîna oricui.

In ce privește afir
mația unora că „înghe
țata se consumă în ex
clusivitate vara", ea do
vedește a fi o prejude
cată. Realitatea de
monstrează că înghe
țata este la fel de bună 
nu numai ca răcoritor, 
ci și ca furnizoare de 
calorii în toate ano
timpurile. '

Să recapitulăm : un autogre- der abandonat pe șoseaua Rm. Sărat-Buzău a fost tamponat de un autoturism a] Uzinei de mașini electrice București. Răspun- zînd ziarului, I.C.F. Buzău — proprietarul autogrederului — se întreba: Ce căuta mașina în cursa Odobești-București, cu „încărcătură" specială pentru sărbătorile de iarnă ? Acum ne răspunde Uzina de mașini electrice. „Comitetul sindicatului și conducerea uzinei noastre au primit sarcina să organizeze sărbătorirea Anului nou în cadrul uzinei. Pentru ca meniul să fie cît mai bogat, cantitativ și calitativ, s-a ho- tărît ca aprovizionările să se facă de la sursă" și a fost trimisă o delegație la Uzina metalurgică Buzău. De aici, delegația a plecat în comuna Jariștea „de unde s-au luat două mostre de vin spre a fi supuse aprecierii comisiei de organizare. Menționăm că atît mașina cît și delegații în cauză au avut formele necesare de deplasare în interes de serviciu". (Nu ne îndoim de asta I). Cum se putea evita accidentul ? Simplu : dacă dv. v-ați fi aprovizionat de la T.A.P.L.-ul din colț. Ați fi scutit și cheltuielile de deplasare (cu forme legale).
O nouă formulă 

tehnică la tragerea 
autoturismelor Loto

Prima tragere a au
toturismelor LOTO din 
acest an se desfășoară 
la 23 ianuarie, după o 
nouă formulă tehnică, 
la care se atribuie cîș- 
tigătorilor 1 autoturism 
„Volvo 121", în valoa
re de 102 750 lei, prin 
tragere la sorți și, NE
LIMITAT, autoturis

me „Renault 16". 
„Moskvict 408“, „Fiat 
850", „Renault Gor- 
dini" și „Trahant 601“ 
Se vor efectua 30 de 
extrageri, 120 de nu
mere în total, și se vor 
acorda 7 categorii de 
premii Se vor atribui 
premii de valoare va
riabilă pentru 3 nume

re cîstigătoare din 4 
extrase, premii fixe în 
bani pentru 2 numere 
cîștigătoare din 4 ex
trase.

Biletele J de cîte 
60 de lei asigură parti
ciparea la toate cele 30 
de extrageri cu 120 de 
numere.

Obștească
Locuitorii Cîmpinei poate că 

n-au aflat încă de necazul care-i 
amenința zilele trecute: lipsa de 
apă. Datorită zăpezii abundente 
și gerului, rîul Doftana — princi
pala sursă de alimentare cu apă 
a orașului — a înghețat. La ape
lul întreprinderii de gospodărire 
comunală au răspuns toți sala- 
riații. Mulți au venit de acasă. 
Ei au săpat noi canale de scurge
re către lacul de acumulare al u- 
zinei de apă. După mari eforturi, 
pericolul a fost înlăturat. La ro
binete apa a continuat să curgă.Rubrică redactată de s

Stefan ZIDARITA
Ștefan DINICA

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"



tribuna experienței înaintate

LIOANE kWh
Sensurile unei >rbătălii" cu timpul la C. E.T. București-sud

din 
prc- 
pro-

în primele zile ale anului care a început, ziarele înserau laconic : „La Centrala electrică de termofi- care București-sud s-a realizat conectarea în paralel cu sistemul energetic național a unui grup de 100 MW. împreună cu celelalte grupuri instalate anterior, noul agregat sporește potențialul centralei bucureș- tene la 300 MW". Deci, o nouă și puternică instalație energetică se alinia integral la eforturile întregii industrii pentru înfăptuirea riguroasă a prevederilor programului de investiții. Se impune însă o precizare, pe care „știrea" nu 
o conținea : noul agregat a 
fost dat în 
conectat „la 
une" înainte— Avansul— ne spunea tov. Ștefan 
Doagă, inginer-șef al șantierului București-sud al întreprinderii „Electromon- taj". Termenul planificat pentru darea în funcțiune a grupului IV era sfîrșitul trimestrului I 1968. S-au întrecut însă toate așteptările și, în ziua de 30 decembrie 1967, la ora 16,30 s-a efectuat racordarea grupului la sistemul energetic național.Cîștigul de timp, obținut pe șantierul C.E.T.-Bucu- rești sud, se datorează unor factori și unei „suite" de condiții favorabile, fructificate din plin, între care trebuie menționată cu majuscule sincronizarea judi
cioasă a activității depuse 
de beneficiar — întreprinderea electrocentrale-Bucu- rești, proiectant — I.S.P.E., 
constructor — întreprinderea „Energoconstrucții" și montor — întreprinderea „Electromontaj". Cum s-a concretizat, de ceasta fructuoasă colaborare în realizarea lucrărilor de investiții ? Le notăm, tot laconic, așa cum ni s-a relatat pe șantier. Mai întîi, exemplară s-a dovedit predarea la termen 
a documentației tehnice de 
calitate. Nivelul înalt Ia care s-au întocmit proiectele e relevat cum nu se poate mai bine de extrem de rarele nepotriviri întâlnite de constructor și montor în etapa aplicării a- cestora în practică. Apoi, 
executarea de către con
structor, cu precizie și răs
pundere — ca termen și ni
vel calitativ — a lucrărilor de fundament, pregătitoare operațiunilor de montaj. Și se mai remarcă sosirea în
totdeauna ritmică a utila
jelor, atît din import, cît și a celor din țară. Dacă a- dăugăm și eforturile încu
nunate de succes ale fur
nizorilor de materii prime 
și materiale pentru livra
rea acestora cu anticipație 
față de contracte — corespunzător deci ritmului a- lert de execuție — imaginea a ceea ce înseamnă colaborare armonioasă în realizarea investiției prinde contur deplin.Nu am vrea să se creadă, totuși, că această conlucrare este unică, sau că nu au existat momente de „tensiune". în fond, așa ar trebui să se procedeze, cu tact și răspundere, pe toate șantierele de investiții. La C.E.T. București-Sud.

însă, momentele de „tensiune" nu au demobilizat, nu s-au transformat în motiv de discordie, ci au servit la soluționarea practică și operativă a problemelor în suspensie. Așa se explică de ce coordonarea amintită a permis trecerea „din mers" de la montarea grupului III la cea a grupului IV, precum și întrepătrunderea lucrărilor aferente celor două agregate similare, care au înlesnit pregătirea din timp a montării grupului IV și apoi o ritmicitate aproape ireproșabilă a lucrărilor. Ca urmare, realizările au oscilat între 22,8 la sută în trimestrul I 1967 și 32,2 la sută din volumul anual de producție în cel de-al doilea pătrar al anului trecut.— Pe de altă parte, a intervenit tov. Mihai Stafie, secretarul biroului organizației de bază P.C.R. a șantierului, trebuie amintită 
deosebita coeziune a colec
tivului șantierului nostru, 
majoritatea muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
participind — în aceeași 
formație — la construcția 
celui de al 8-lea grup de 
cînd lucrează împreună.O asemenea stabilitate a generat consecințe dintre cele mai favorabile. S-a 
valorificat experiența do- 
bîndită în lucrările ante
rioare, s-a întărit speciali
zarea și omogenitatea for
mațiilor — ceea ce a creat un climat propice organi
zării în interiorul șantieru
lui pe loturi de lucrări spe
cifice, loturi cărora li s-a 
acordat autonomie și încredere. Spicuim cîteva cifre ce atestă cu prisosință caracterul realist, și valoarea măsurilor a- fapt, a- ■ plicate. Montarea grupului III de 100 MW a durat 11 luni. Pentru grupul IV au fost necesare numai 8 luni. Productivitatea muncii pe întreg anul 1967 a depășit cu 5,15 la sută nivelul planificat, iar economiile peste plan măsoară oane Iei.

Ritmul
a fost dublat — după cum 
se vede — de o ridicată e- 
conomicitate, ceea ce amplifică succesul șantierului bucureștean. Este o împle
tire organică între canti
tate și calitate, între aces
tea două și eficienta fondu
rilor investite de către stat. 
Cine s-a evidențiat ? Răspunsul este unul singur : 
în măsură egală, întregul 
colectiv. Pentru eforturile și abnegația ieșite cu totul din comun, se impun totuși remarcați maiștrii Cornel Raica și Vasile Dumi- trache ca și echipele conduse de Vasile Costache și Ion Morogan. Dar, repetăm, enumerarea ar putea cuprinde, fără exagerare, 
numele fiecărui om din co
lectivul șantierului. Precizarea este cu atît mai demnă de reținut, cu cît au trebuit să se depășească condițiile grele în care s-au executat construcția și montajul agregatelor : de- obicei în aer liber, în ploaie, frig, vînt și ninsoare.— Timpul a fost, totuși, permanent noastră

tă dovadă o constituie pu
nerea în funcțiune a grupu
lui anterior, notat cu III, 
cu peste două luni înainte 
de termen, în anul 1967, ne-a spus tov. Ion Muntean, inginer-șef al întreprinderii electrocentrale-Bucu- rești. în acest interval s-r,u 
produs 136 190 000 kWh e- 
nergie electrică. Menționez 
că acest agregat a atins

puterea electrică nominală 
încă din primele zile, iar 
începînd din dimineața zilei 
de 11 ianuarie, și capacita
tea de producție termică.Sînt numai cîteva aspecte, cîteva sensuri ascunse într-o știre lapidară : „La centrala electrică de ter- moficare București-sud s-a realizat...

Numeroase întreprinderi 
regiunea Brașov l’ac intense 
gătiri în vederea începerii 
ducției unor repere necesare 
autoturismelor românești, la a 
căror realizare vor colabora. La 
uzina de autocamioane se află 
într-un stadiu avansat construc
ția unei turnătorii de fontă, 
unde se vor realiza, între al
tele, bucșele de cilindru pentru 
motorul lui R-8 Major. La uzina 
„Electroprecizia“-Săcele este în 
construcție o nouă secție ce va 
fi profilată pentru echipamentul 
electric destinat autoturismului 
românesc. La Combinatul chimic 
din Făgăraș s-au asimilat în fa
bricație repere din masă plas
tică, iar la uzina „Rulmentul" 
din Brașov se fac studii în vede
rea fabricării cuzineților și rul
menților.

programul
de hidroameliorații

funcțiune și 
înalta tensi- 
de termen... este evident

la prețul de cost aproape 1.5 mili-
vioi al lucrărilor

în favoarea și cea mai elocven-
(Urmare din pag. I) terme-unor utilaje din import cu nele de montaj și de punere în funcțiune a determinat întârzierea dării în exploatare a unora dintre obiectivele restante din anii precedenți. în scopul impulsionării livrărilor, specialiști ai ministerului nostru, împreună cu delegați ai Ministerului Comerțului Exterior, s-au deplasat la furnizorii externi încă din anul trecut, reușind pentru anumite utilaje să obțină termene de livrare mai scurte decît cele prevăzute inițial în contract si asigurîndu-se încadrarea în graficele de montaj. Este absolut 
necesar ca această acțiune să conti
nue în mod și mai susținut în acest 
an, pentru scurtarea termenelor de 
livrare la unele utilaje și instalații 
importante, în special pentru platfor
mele chimice de Ia Craiova și Turnu Măgurele, unde trebuie asigurată punerea în funcțiune a celor două mari unități de îngrășăminte azo- toase conform planului.îndeplinirea integrală și ritmică a planului de investiții pe acest an cere o muncă stăruitoare din partea constructorilor. împreună cu ministerul de resort, ei trebuie să dovedească mai multă operativitate in concentrarea forțelor pe șantierele la care există front de lucru, să intensifice activitatea de construcții și montaj pentru reducerea duratei de execuție a acestor lucrări și recuperarea neîntîrziată a rămînerilor în urmă. Esențial pentru îndeplinirea planului fizic de investiții pe acest an, garanție a respectării termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție, este 
ca încă din primul trimestru să se 
realizeze un volum de lucrări de 24—25 la sută din planul anual, 
pentru care există condiții create.

Dan MATEESCU

puțin

■■
■

Fabrica de sticlă și faianță din Sighișoara — sectorul farfurii
Foto : R. Costin

CREDITAREA
Creditării activității e- conomice în general și a celei de construcții-mon- taj, în particular — ca ins

trument de stimulare, de 
sprijinire și încurajare a 
inițiativei, ca pîrghie a 
cointeresării pentru creș
terea eficienței fondurilor 
materiale și bănești — îi revin sarcini de evidentă însemnătate, subliniate cu claritate la Conferința Națională a P.C.R. Pentru a putea răspunde acestor sarcini, în ultimul timp, sistemului de creditare i s-au adus o serie de îmbunătățiri, toate convergînd către adaptarea sa la cerințele, mereu altele, apărute în activitatea productivă. Dar, tot la fel de adevărat este și faptul că unele din laturile acestui sistem — a cărui caracteristică trebuie s-o reprezinte elasticitatea 
și operativitatea — fie că au rămas mult în urma realităților, fie că o măsură sau alta nu a reușit să atingă telul major, strînsă concordanță cu 
perativul amplificării 
cienței economice.în ce carențele tem de tivității sector în mult timp, și care sînt dezideratele la care trebuie să răspundă el, pentru a fi într-adevăr un instrument

în im- cfi-constau, actualului creditare a de construcții, care lucrez de
deci, sis- ac-

de maximă eficacitate în sprijinirea unităților economice ? Să examinăm, bunăoară, modul de stabi
lire și acordare a credite
lor pentru materiale. In cazul acestor credite, formula de calculare a normativului, adică a necesarului bine dimensionat, nu oferă vreo soluție 
pentru creditarea acelor e- 
lemente de construcții 
care, prin natura lor și a 
procesului tehnologic, tre
buie aprovizionate antici
pat, din timp, pentru întreaga lucrare. Menționăm, în acest sens, materialele refractare și construcțiile metalice pentru cuptoare siderurgice și furnale. Tot așa, reglementările în vigoare prevăd posibilitatea pentru organizațiile de construcții de a obține în cazul unor greutăți financiare apărute independent de activitatea lor. „împrumuturi pentru nevoi temporare", care implică dobînzi de 4 la sută pe an. în cazul acesta, se pune în mod justificat întrebarea : 
dacă sînt greutăți întâm
pinate din cauze ce 
țin de voința lor, de ce 
treprinderile trebuie 
plătească o dobîndă 
4 ori mai mare față de
datorată la împrumuturile 
curente ? Nu pledez pentru nesanctionarea risipei, a neglijentei în utilizarea

nti 
în
să 
de 

cea

banilor statului. Cei care procedează așa trebuie să suporte — personal — consecințele. Aceasta nu justifică însă exagerările de felul celei amintite, care induc în eroare și scad simțul de răspundere.Am arătat mai înainte că. în ultimul timp, sistemului de creditare a activității de construcții i s-au adus unele îmbunătățiri... teoretice, fiindcă în prac
tică nu s-a atins scopul 
pentru care au fost 
concepute. De pildă, in instrucțiuni valabile pînă acum 3 ani, în categoria împrumuturilor pentru nevoi temporare figurau și cele privind producția executată și neîncasată din cauze independente de organizațiile executante. A- dică, constructorul suporta 
consecințele unei activități 
necorespunzătoare a bene
ficiarilor. Ceea ce era anormal. în anul 1965 a apărut o nouă reglementare, care — chipurile — ar „revoluționa" situația a- mintită. Dezamăgire! Potrivit acestei noi metodologii, pentru producția e- xecutată si ca și pentru cea nedecon- tabilă se acordă credite beneficiarului investiției, „la cererea acestuia", cu o dobîndă penalizatoare de 18 la sută pe an. O asemenea prevedere este cel

nedecontată.

Anul trecut, la Comitetul regional de partid Maramureș s-au analizat în mai multe rînduri o serie de probleme legate de dezvoltarea agriculturii regiunii. De pildă, în decembrie, a avut loc o plenară lărgită în care s-au dezbătut, în lumina sarcinilor izvorîte din Directivele Conferinței Naționale a P.C.R., modul în care se traduce în viață planul de măsuri adoptat de Biroul comitetului regional de partid privind lucrările de îmbunătățiri funciare. în legătură cu aceasta, am adresat cîteva întrebări tovarășului Mihai Hoban, secretar al comitetului regional de partid.— Din cîte sîntem informați, comi
tetul regional de partid urmărește 
îndeavroape cum se desfășoară lu
crările de îmbunătățiri funciare din 
regiune. Ce s-a întreprins pînă acum 
în această direcție și care este efec
tul măsurilor inițiate 1— Mai întîi Cîteva cuvinte despre necesitatea lor. Prin așezarea sa geografică, regiunea noastră, are însemnate suprafețe de teren supuse efectelor dăunătoare ale excesului de umiditate. Un calcul: pierderile rezultate pe întreaga regiune, ca urmare a excesului de apă, în perioada 1960—1966, se estimează la circa 400 milioane lei. Cunoscînd această situație, în anii trecuți au fost organizate o serie de acțiuni care aveau ca scop efectuarea unor lucrări de desecare în raioanele Oaș, Lăpuș, Cehu Silva- niei, la care au participat numeroși cetățeni. însă, ceea ce s-a făcut pînă

Convorbire cu tovarășul 
Mihai HOBAN 

secretar al Comitetului regional 
Maramureș al P.C.R.

acum privind hidroameliorațiile este cu totul insuficient și din această cauză apele continuă să provoace pierderi însemnate în agricultura maramureșeană. Aș putea afirma că 
lucrările de desecări au un rol hotă- 
rîtor pentru dezvoltarea, în viitor, a 
unor cooperative din regiune.în urma identificărilor făcute de către Direcția regională de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului (D.R.I.F.O.T.), împreună cu consiliile agricole, uniunile cooperatiste și alți specialiști a reieșit că, în regiune, sînt necesare săpături pentru canale de desecări în lungime de peste 780 km. Nu e o treabă ușoară. De aceea, biroul comitetului regional de partid privește cu seriozitate această problemă. Este adevărat, acțiunile întreprinse pînă acum au dus la obținerea unor rezultate bune pe șantierul Cerna din raionul Cehu Silvaniei, unde lucrările s-au încheiat, precum și în raioanele Si- ghet, Vișeu, Oaș. în schimb, în raioanele Satu Mare și Cărei, care au cele mai mari suprafețe cu exces de umiditate, a existat mai puțin inte-
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sau de formă?
puțin nerealistă. în realitate, ea s-a născut moartă. Care beneficiar — în culpă fiind și neavînd fonduri pentru torilor— ar voie și credite astfel unul ! De la apariția acestei reglementări, nici un beneficiar al întreprinderii noastre nu a solicitat vreun leu sub forma creditelor de această natură, deși I.C.S.-Hunedoara a înregistrat la finele trimestrelor solduri de producție neîncasată de lioane lei.După cum se puțin în cazul derii noastre, beneficiarii refuză să apeleze la credite care, pentru unitățile constructoare ar însemna lichidarea imobilizărilor. Neajunsurile nu se opresc aici. în continuare, apar și 
deficiențe de interpretare 
tocmai din partea acelora 
care sînt chemați să aplice 
riguros normele în vigoare și care — e de presupus — cunosc cele mai subtile „nuanțe" ale acestora : organele de inspecție bancară. Un caz. eronat modul a limitei de trimestrul III nele filialei 1 Băncii

a deconta construc- lucrările terminate 
recurge, de bună 

nesilit de nimeni, la 
purtătoare a unor 

de dobînzi ? Nici-

multe mi-vede, cel întreprin-

. Interpretînd de calculare creditare pe 1967, orga- Hunedoara a de Investiții au a-
O @ @

plicat o formulă de calcul a ponderii unor materii prime și materiale — limita de credit este în funcție de mărimea acestui factor 
— folosind date necompa
rabile. Datorită acestui mod de calcul, în trimestrul III al anului trecut s-a acordat întreprinderii o limită de creditare cu 4 491 000 lei mai mică care, numai tralei, adusă ceeași și înI 1968, influențînd în minus limita de credit cu 3 582 000 lei. Se pune întrebarea ? Cui folosesc aceste artificii de calcul, care tind să provoace greutăți întreprinderii, să compromită sistemul finanțării prin credite ?în mod nefericit, lista greutăților provocate de „slăbiciunile" actualului sistem de creditare și de care, noi. cei din întreprinderile constructoare ne lovim la tot pasul, ar putea fi „îmbogățită". Ceea ce e curios. în loc să se încerce găsirea unor căi de ma
ximă maleabilitate și exi
gență pentru acordarea 
promptă a creditelor ne
cesare activității de cons- 
trucții-montaj, din partea unor organe bancare vădește părtăși potrivit

după sesizarea cen- a fost corectată și la nivelul real. A- situație s-a produs cazul trimestrului

să vadă în activitatea creditare numai și numai rolul de frînă a indisciplinei financiare, uitând cu desăvîrșire funcția saprincipală, respectiv de
alimentare-ajutorare tem
porară cu surse financiare 
a activității economice. Această optică deformată a condus și se datorează și faptului că acum se concentrează la organele bancare centrale majoritatea competentelor de aprobare și acordare, ceea ce a 
făcut inaccesibile anumite 
feluri de credite, corespunzător nevoilor obiective ale activității economice.Am ridicat, după cum se observă, cîteva semne de întrebare. Și aceasta, 
întrucît nici recentele ins
trucțiuni nu soluționează 
neajunsurile în mod defi
nitiv. Nu cunosc care sînt intențiile celor ce au atribuția să perfecționeze radical creditarea. Ceea ce știu si simt este că neajun
surile nu mai pot dăinui, 
iar eliminarea lor trebuie 
să se facă de urgență. în strînsă corelație cu necesitatea creșterii eficientei creditării activității construcții și montaj.

de

de
tendinta anumite cărora sede a îm- concepții, au ajuns

Vasile GHEORGHIU
contabil-șef
al Întreprinderii
de construcții siderurgice 
Hunedoara

Important este, totodată, să se aibă în vedere asigurarea unei perioade suficiente pentru efectuarea probelor tehnologice în condiții normale.Fără a subaprecia eforturile întreprinderilor de construcții și montaj pentru realizarea planului de investiții al industriei chimice, se cuvine să menționăm că pe unele șantiere 
se simte nevoia unei mai temeinice 
organizări a muncii, accelerării ritmu
lui de lucru. Pe șantierele Combinatului petrochimic din Pitești, ritmul de lucru din ultima parte a lunii decembrie nu a fost corespunzător frontului de construcții și montaj creat. Pe șantierul Combinatului chimic de la Rm. Vilcea, deși planul de construcții și montaj pe anul trecut a fost realizat și depășit, unele stadii fizice care condiționează respectarea termenelor de dare în funcțiune a fabricii de produse clorosodice sînt rămase în urmă față de graficul de execuție întocmit la începutul lunii decembrie. în vederea grăbirii ritmului de execuție, se cere acordată o atenție deosebită completării șantierelor cu forță de muncă calificată, în special cu montori. De asemenea, se desprinde necesitatea să urmărim permanent, împreună cu constructorii, stadiul execuției lucrărilor pe șantiere, intervenind operativ pentru înlăturarea cauzelor care pot duce la nerespectarea graficelor de construcție și montaj.Cu toată perseverența și răspunderea va trebui să an și într-un al activității 
atingerea cît 
trilor tehnici 
Ia o serie din 
țiune în ultimii ani. La Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria chimică, cît și cu alte prilejuri, ne-au fost aduse critici serioase pentru ne- realizarea în termenele planificate a

parametrilor proiectați la unele o- biective și instalații, ceea ce a influențat negativ nivelul producției Ia anumite sortimente și eficiența economică a investițiilor respective. Ți- nînd seama de aceste critici, condu
cerea ministerului a luat măsura de 
a forma colective de specialiști pen
tru fiecare instalație, in care au fost 
atrase cadre din întreprinderi și din 
minister, proiectanți și cercetători, 
precum și diferiți oameni de specia
litate din învățămîntul superior. Examinîndu-se cauzele care împiedică bunul mers al producției, s-au întocmit planuri de măsuri pentru fie-

prevăzute a măsurilor stabilite pen
tru instalațiile care nu și-au atins 
parametrii proiectați constituie, în a- 
ceastă etapă, sarcina principală a lu
crătorilor din întreprinderile chimice 
respective și din minister. Continuînd acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, vor trebui ela
borate noi studii care să ducă Ia re
zolvarea problemelor încă nesoluțio
nate, Ia eliminarea deficiențelor or
ganizatorice și tehnologice care mic
șorează eficiența economică a pro
ducției. în mod deosebit va trebui să ne concentrăm eforturile asupra îmbunătățirii situației la Combinatul

nul cincinal — pe lîngă completarea colectivelor amintite mai înainte cu noi specialiști în vederea intensificării activității lor și urgentării rezolvării problemelor specifice fiecărui obiectiv — s-a creat. în cadrul ministerului, un organism de lucru, a cărui sarcină expresă este coordonarea și urmărirea activității privind atingerea parametrilor proiectați, subordonat direct unui adjunct al ministrului.întreaga această activitate, desfășurată pe planuri multiple și care angrenează un mare număr de oameni, va fi temeinic organizată și va avea
233

Probleme majore 
ale planului pe 1968

I

acționăm in acest alt domeniu important industriei chimice: 
mai rapidă a parame- 
și economici proiectați 
unitățile date în func-

care instalație, cu termene și responsabilități precise. Primele rezultate ale acestei acțiuni nu au întîrziat să se arate ; în primele trei trimestre ale anului trecut au realizat integral parametrii proiectați un număr de 24 instalații, față de 12 instalații în anul precedent. Cu toate acestea, la începutul trimestrului IV al anului trecut mai erau 21 de instalații care nu au realizat decît o parte din indicatorii proiectați, iar 29 nici unul dintre indicatorii principali.Iată de ce aplicarea la termenele

de fibre artificiale Brăila, Combinatul de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele și Combinatul chimic Craiova, a căror rămînere în urmă în atingerea parametrilor proiectați a lipsit economia națională de cantități însemnate de produse, iar bugetul statului de importante venituri.Dată fiind importanța acestei probleme pentru realizarea nivelelor de creștere a producției industriei chimice prevăzute de planul de stat pe anul în curs și, în ansamblu, de pla-

ca țel realizarea tuturor indicatori- loi proiectați, nu numai a uneia sau alteia din prevederile proiectelor. Subliniem acest lucru pentru că unii conducători de întreprinderi consideră că dacă au atins capacitatea proiectată, au făcut de-acum totul, scăpînd din vedere celelalte laturi care — așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a P.C.R. — caracterizează în cel mai înalt grad eficiența economică a activității produc
tive • prețul de cost, rentabilitatea 
producției, productivitatea muncii și

nivelul această la anumite obiective, îndeosebi din industria fibrelor artificiale, a îngrășămintelor chimice, consumurile specifice de materie primă și materiale să fie mai mari față de prevederile din documentația tehnică, iar la altele nivelul productivității muncii să fie inferior celui prevăzut în proiecte, din cauza utilizării unui număr sporit de salariați.Un domeniu pe care-I considerăm insuficient explorat pentru punerea în evidență și valorificarea rezervelor existente este cel care privește 
gospodărirea rațională a materiilor 
prime și materialelor. Prin specificul lor, noile unități ale industriei chimice sînt chemate tocmai să asigure valorificarea superioară a multora dintre resursele naturale ale țării. De aceea, conducerea ministe
rului a atras atenția cadrelor din 
unități să urmărească sistematic con
sumurile specifice și să intervină 
pentru respectarea întocmai a nor
melor de consum planificate. Soluții mai eficiente vor trebui găsite în perioada următoare și în vederea reducerii cheltuielilor de întreținere și exploatare a instalațiilor tehnologice, întrucît acestea se mențin azi la un nivel ridicat, mai ales din cauza acțiunii puternic corozive a mediilor în care ele lucrează. Considerăm că măsurile aplicate și cele care se vor lua în continuare pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici proiectați la noile obiective și pentru creșterea eficienței activității economice în toate celelalte unități vor asigura îndeplinirea sarcinii prevăzute de a spori beneficiile în 1968, pe ansamblul ministerului, cu peste 850 milioane Iei, față de realizările estimate pe anul trecut și de a reduce cu circa 22 lei cheltuielile la 1 000 lei producție marfă.

calitativ al produselor. Or, mentalitate a determinat ca

res din partea uniunilor raionale ale 
cooperativelor agricole și a consi
liilor agricole în organizarea aces
tor lucrări, în atragerea țărănimii la 
executarea lor.în regiune există un sistem de canale vechi, care sînt în administrarea și îngrijirea DRIFOT-ului. Unitățile agricole de pe ogoarele cărora se scurge apa în aceste canale plătesc anumite taxe prevăzute, care se ridică la peste un milion de lei a- nual. Ce se întîmplă însă cu acest sistem de desecare ? Deși are un stăpîn precis, pare totuși a fi al nimănui. Pe canale cum sînt Egerul Negru, Homorod, Șar și altele de ani de zile nu s-au făcut nici un fel de lucrări de întreținere. Consiliul 
Superior al Agriculturii trebuie să 
aibă neapărat în vedere aceste lu
crări hidroameliorative, care pentru 
regiunea Maramureș prezintă o mare 
importanță.Există și un alt aspect. Unele lucrări de desecare au fost neglijate. 
Consiliile de conducere din unele 
cooperative agricole, inginerii și teh
nicienii agronomi din aceste unități 
nu se preocupă de întreținerea a 
ceea ce s-a făcut. De aceea conside
răm util ca amenajările existente cit 
și cele noi să fie date în primire 
brigadierilor din cooperativele agri
cole pentru a răspunde de buna lor 
stare de funcționare.în 1967, și mai cu seamă începînd din lunile septembrie — octombrie, ca urmare a unei activități mai intense desfășurate de organele și organizațiile de partid, lucrările de desecare au cunoscut o amplă desfă- I șurare. Au fost organizate peste 90 de șantiere, cuprinzînd 143 localități, la care au participat mii de țărani cooperatori. Lungimea canalelor principale și secundare executate este de peste 356 km, cu un volum de pămînt excavat ce depășește 360 mii m c. Suprafața ameliorată este de peste 12 000 ha.— Ce lucrări mai importante sînt 
de executat în acest an ?— încă din toamna anului trecut a început organizarea șantierului de pe valea Eriului, unul din cele mai mari de acest fel din regiunea noastră, prin care se va,scoate de sub influența negativă a apelor o suprafață de peste 31 000 ha. Un volum destul de mare de lucrări urmează să fie executat prin acțiuni inter- cooperatiste, în raionul Satu-Mare. Aici este necesar să se sape canale pe o lungime de 225 km, la care vor trebui să participe 23 comune și sate, iar în raionul Cărei 200 km. Diferite canale sînt necesare și în raioanele Oaș (154 km), Șomcuta (74 km), Cehu Silvaniei (48 km), Lăpuș (30 km).

— tn ce domenii este necesar spri
jinul organelor centrale pentru ca, 
împreună cu consiliile agricole, uniu
nile cooperatiste, celelalte organe lo
cale care au sarcini în această direc
ție, să se asigure condiții cît mai 
bune de desfășurare a lucrărilor în 
1968 ?— Desigur, organele locale de partid, consiliile agricole și uniunile cooperatiste din regiune, masele largi de cetățeni au un rol important în realizarea lucrărilor amintite. Trebuie spus că nu la puține organe lo
cale, care trebuiau să pornească ac
țiunile de desecări și îmbunătățiri 
funciare, se menținea pînă nu de 
mult părerea că aceste lucrări nu se 
pot executa fără „un substanțial 
sprijin din afara regiunii". Această mentalitate a dus la rămînerea în urmă în acest domeniu. Acum, în urma măsurilor recente luate de biroul comitetului regional de partid, cu participarea largă a comuniștilor, a întregii țărănimi cooperatiste, sîn- tem convinși că lucrurile se vor îmbunătăți radical. Dar succesul în des
fășurarea acestor acțiuni depinde șl 
de sprijinul ce-I primim „de sus", do 
operativitatea cu care sînt rezolvate 
sau vor fi rezolvate o serie de probleme. Ce am vrea ? Nu avem destul specialiști hidroamelioratori în regiune. în ultimii ani, în Maramureș nu a fost repartizat nici un inginer hidroameliorator. în toamnă, am primit sprijinul a 14 topometri, din afara regiunii. Dar aceasta nu a- junge. De un real folos ne-ar fi prezența unei grupe de studii și proiectări, care să ajute efectiv la pregătirea, încă de pe acum, a unor „fronturi de lucru", să ne ajute la asigurarea documentațiilor pentru șantierele pe care va începe activitatea în primăvară. Ar fi un timp cîștigat 1 Pentru executarea lucrărilor prevăzute pe valea Eriului și pe celelalte șantiere din regiune au fost alocate pînă la sfîrșitul cincinalului peste 200 milioane lei. Sînt investiții importante. Ele ne privesc în primul rînd pe noi, cei din regiune, dar a- vem și o serie de colaboratori. Principalul e Departamentul de îmbunătățiri funciare din Consiliul Superior al Agriculturii. Lui îi revine, în primul rînd, sarcina să întocmească studii și proiecte. Pentru regiunea noastră, ele se tot amînă de foarte multă vreme. Sau dacă unele proiecte sînt gata, întârzie în schimb deschiderea șantierelor. De exemplu, pentru amenajarea rîului Crasna se fac studii care durează de ani de zile, se întocmesc documentații, dar nici pînă în prezent acestea nu sînt gata. Sînt oare niște lucrări imposibile ? Imposibil a devenit, credem, ritmul nesatisfăcător al celor care se ocupă de ele, respectiv Departamentul de îmbunătățiri funciare din Consiliul Superior al Agriculturii.Avînd în vedere că volumul lucrărilor pe care ni l-am propus să-l realizăm este mare, iar graficele lor de execuție sînt „strînse", ar fi necesar ca regiunea să fie dotată cu mai multe mașini și utilaje — tractoare grele, echipate cu buldozere, screpere și gredere, excavatoare și dragline, pluguri de deschis canale, precum șl pluguri balansiere pentru desfundări.

Interviu realizat de
Dumitru MÂNDRO1U
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G O.S.T.A. (la Sala Palatului) : Concert de muzică 
ușoară susținut de Michele și Adele Maffina — 20. 
® Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Con
cert de muzică populară, dat de orchestra „Barbu 
Lăutaru". Dirijor : Florian Economu — 20. © Opera 
română : O noapte furtunoasă ; Paiațe — 11 ; Romeo 
și Julleta — 19,30. ® Teatrul de stat de operetă : Logod
nicul din lună — 10,30, Țara surîsului — 19,30. o Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Apus de 
soare — 10, Regina de Navara — 15, Euridlce — 19,30, 
(sala Studio) : Jocul adevărului — io, Castiliana — 15, 
Martin Borman — 19,30. © Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 10,30, Capul de rățoi — 20. g Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Dragă mincinosule — 10, D-ale carnavalului — 
15, Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric — 10 ; 20, Kean — 15. 
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Henric al 
IV-lea — 10, Luna dezmoșteniților — 15,30, Lovitura — 
19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 10,30 ; 20, 
Jaguarul roșu — 16. © Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Miorița — 10,30, întîlnire la Senlis — 19,30. o Teatrul 
Mic : Bătrînele și marea — 11, Medalion „Vasile Alec- 
sandri" — 15, Jocul ielelor — 20. ® Teatrul „Ion 
Creangă" : Monstrul din Samarcand — 9,30, Toate pîn- 
zele sus — 15, Luceafărul dinspre ziuă — 18,30. © Tea
trul evreiesc de stat : Spectacol experimental „Cîntare 
omului" de Tudor Arghezi — 11, Amintiri de revelion 
la Teatrul evreiesc de stat (selecțiuni) — 20. q Teatrul 
„Țăndărică" : Ileana Sînzlana — 11, Vrăjitorul din Oz 
— 17. g Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa- 

. "... : Mu-
19,30. o Ansamblul artistic al Uniunii Ge-

— 17. O Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sale 
voy) : Scandal Ia Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
sic-Haii 
nerale a Sindicatelor : Magistrala tinereții — 20. o An
samblul „Perinița" (în sala Savoy a Teatrului satiric- 
muzlcal „C. Tănase") : Concert de romanțe și cîntece 
de pahar — 11. ® Circul de stat : Sclecțiuni de iarnă
— 10 ; 16 ; 19,30.

PROFESORILOR
Perfecționarea, atribut necesar tuturor domeniilor de activitate, își reclamă, cu pregnantă, prezenta și în cadrul procesului de învățămînt. In mod firesc, fiecare profesor, odată încadrat în activitatea efectivă la catedră, trebuie să parcurgă diferite etape de îmbogățire a cunoștințelor științifice, a măiestriei sale pedagogice. Ii stă la dispoziție pentru a- ceasta o vastă rețea constituită din examene (de definitivat sau grade), cursuri de perfecționare, instructaje metodice etc. — o adevărată „școală" a profesorilor. Peste 80 000 de profesori care în ultimii zece ani au frecventat cursurile de perfecționare — ca și cele aproape 50 000 cadre care și-au obținut gradele didactice — probează grăitor interesul pentru aceste forme de perfecționare. Cantitatea însă, nu reprezintă totul. La fel de importantă este și calitatea pregătirii realizate prin aceste forme.Astfel, una din etapele importante

ale perfecționării cadrelor didactice — examenele de grade, care, caracterul lor, ar trebui să un prilej de verificare și ales de ridicare a nivelului noștințelor (științifice și de metodică) — s-au dovedit, nu o dată, departe de a ilustra pregătirea reală a profesorilor. „Aceasta, .pentru că — remarca prof. Luiza Răican, de la liceul „N. Bălcescu" din Capitală — ele sînt încă în mare parte tributare unui sistem rigid, școlăresc. Personal consider că actualul examen, cu bilete pe probleme măruntite și întor- tochiate. este perimat. Mult mai efi- 
s-ar părea susținerea 
sub forma

prin fie mai cu-

În curînd pe ecrane

„CAPCANA

t V

LA SENLIS

Dumitru. 16,15 —
17,15 

românească. Or- 
Ionel Budișteanu.

în programul viitor la 
cinematograful „Patria" 
va fi prezentată, în pre
mieră, „CAPCANA" — 
producție cinemascop, 
culori, a studiourilor e 
gleze. Filmul este ecrani
zarea unei povestiri de 
David Osborn, a cărei ac
țiune se petrece pe la .ju
mătatea veacului trecut, 
în ținuturile aspre din 
nordul Canadei.

Regia : Sidney Hayers. 
Interpreți : Rita Tushin- 
gham, Oliver Reed, Rex 
Sevenoax, Barbara Chil- 
cott, Linda Goranson. 
Blain Fairman.

TEATRUL

■

ÎNTÎLNIRE

9,00 — Cum va fi vremea. Gimnastica 
de înviorare. 9,10 — Teatru pentru co
pii și tineretul școlar : „Luceafărul 
dinspre ziuă" de Rodica Nicolescu. in
terpretează colectivul Teatrului „Ion 
Creangă". 10,45 — Emisiunea pentru 
sate. 12,30 — Concert simfonic. In pro
gram : Partea 1 din Oratoriul ,,Tudor 
Vladimirescu" de Gheorghe Dumitrescu. 
Interpretează : Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunli, corurile Radiotelevi- 
zlunii și Ansamblului artistic al Minis
terului I'or(elor Armate. Dirijor : Iosif 
Conta. Dirijorii corurilor : Aurel Gri- 
goraș, Ion Vanica. Soliști : Virginia 
Gudziklevici, Cornel Stavru. Octav Eni- 
gărescu, Constantin __  1'.'
Caleidoscop sportiv în imagini.
— Muzică populară 
chestra condusă de 
18,00 — Curierul artelor — emisiune de 
actualitate teatrală, muzicală și plas
tică. 18,30 — Magazin 111. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 19,50 — Desene ani
mate. 20.00 — Documentar : Mihail Ko- 
gălniceanu. 20,10 — De toate pentru 
toți... melomanii ! 20,45 — Din arenele 
corridei. 21,15 — Film artistic : „Ti
nerii" cu Cliff Richard. 22,55 — Tele
jurnalul de noapte. 23,05 — Telesport.

cientă mi 
examenului 
ple dezbateri metodice și de spe
cialitate pe diferite teme, avin- 
clu-se în vedere și constatările 
inspecției făcute la clasă, cu adevă
rat în măsură să definească pregătirea profesorului". In acest fel s-ar înlătura și o altă lacună a actualului examen — formalismul: candidatul își pregătește minuțios lecțiile de probă (pentru a ieși cu fața curată în fața comisiei de inspecție), învață mecanic materia Ia probele orale și apoi, odată obținut gradul, își continuă activitatea la catedră ca și mai înainte, iară nici o... perfecționare.Numeroși alți interlocutori au subliniat si necesitatea apropierii examenului sionale. științe sociale.ceasta de unele aspecte practice de specialitate. De asemenea, s-a propus ca lucrările științifice susținute la examenul pentiu gradele II și I să capete o pondere aparte, să fie cu a- devărat rodul unei susținute activități științifice și pedagogice personale, fiind eventual și publicate.In general se consideră că pregătirea acestor examene trebuie să aibă realmente ca efect o ridicare a calificării profesionale, nu să se limiteze la simpla constatare a unei pregătiri de moment. Pentru aceasta însă este absolut necesar ca lor 
litate, facă Căci mai ci și

unei am-

de _______ ,_____ _____Tn ce privește proba lapreocupările profe-să fie s-a sugerat ca a- mai strîns Jegată

în susținerea 
noi, de actua- 
originală să-șl plin prezența, nu înseamnă nu-

necesar i 
cunoștințele 

contribuția simțite din perfecționare metodă, măiestrie pedagogică, cunoașterea aprofundată a noutăților științifice legate de disciplina predată. In diferite orașe funcționează institute de perfecționare, centre metodice care, la anumite intervale, realizează conferințe a cadrelor activitatea 
Raicu, de a Universității București, remarca :— De fapt are loc mai ales o auto- perfecționare, pentru că în cele mai multe cazuri temele sint susținute de colegi ceva mai „răsăriți" din punctul de vedere al pregătirii profesionale. Este drept că în unele locuri se încearcă înlăturarea acestei lacune prin solicitarea unor cadre u- niversitare. Dar aceste încercări șînt insuficiente pentru că profesorul sau conferențiarul respectiv nu are practic, posibilitatea să epuizeze în trei- patru ore diversitatea problemelor științifice pe care trebuie să le comunice. O altă deficientă a acestor cursuri — mai ales în cadrul științelor experimentale (așa cum sînt cele biologice) — este limitarea informării profesorilor numai la probleme teoretice, institutele de perfecționare nefiind înzestrate, așa cum

prin cursuri si cicluri de informarea de actualitate didactice. Referindu-se la lor. conf. univ. dr. Petre la Facultatea de biologie

ar fi de

dorit, și cu laboratoare bine utilate. Ca un remediu al acestei propun transferarea acestor pe lingă universități.— Ideea perfecționării didactice in universități, a tat prof. dr. docent Romulus Cris- 
tcscu, prodecan al Facultății de matematică de la Universitatea București, sub forma unor cursuri postuniversitare, mi se pare utilă și firească. Utilă, universitate, cu adevărat dieze și noi rezultate dintre ele pătrunse chiar în programa școlară). Firească, pentru că numai astfel cursantul poate găsi un sprijin competent — științificește vorbind. Evident, cu condiția ca a- ceste cursuri post-universitare să capete un caracter constant — fiecare profesor să aibă posibilitatea ca la un interval anumit (3—5 ani) și repetabil să frecventeze aceste cursuri. Cu atît mai mult cu cit posibilitățile de informare individuală sînt în bună parte limitate, fie de lipsa unei literaturi științifico-didactice, fie de tirajele insuficiente.Problema literaturii științifico-didactice a fost relevată și de alți interlocutori. „Cu toate realizările obținute, cantitatea și calitatea acestor lucrări lasă încă mult de dorit, ne spunea conf. univ. Ion Oană, de la Facultatea de filologie a Universității București. Mai ales în domeniul științelor umaniste aceste lipsuri se relevă în mod deosebit. Sînt încă multi scriitori studiați în școală pentru care n-au apărut nici măcar micromonografii. Pentru a nu mai vorbi de lucrările cu privire la teoria literaturii".Independent de toate aceste aspecte, o latură de seamă a perfecționării este activitatea zilnică în cadrul școlii, în cabinetele metodice, în cercurile pedagogice. Cu condiția ca activitatea depusă aici să stimuleze spiritul creator în munca instruct iv-educativă. Dar și în aceste cazuri se semnalează deseori un anumit formalism. Prof. Aurel Nicolescu, de la liceul „Gheorghe Lazăr" din București, ne spunea în acest sens : pe specia- ineficace. superficia- care face

situații cursuricadrelor comple-
pentru că profesorul posibilitatea să aprofundezeale științei (unele

aici, în ar aveasă stu- cele mai

— Cercurile pedagogice lităti sint în bună parte Este aici, cred, o anumită litate in organizarea lor că ele să se țină doar pentru... a fiținute. Tn consecință, nu arareori se alcătuiesc referate neinteresante, compilări din diverse tratate pe teme • care se repetă de la an la an. Și astfel, stituie formă Firesc aceste cercuri, în ioc să con- activități folositoare, se trans- trimestrial in zile de supliciu, ar fi ca ele să reprezinte un prilej de schimburi de păreri eficiente, de valorificare a experienței acumulate de unele cadre didactice.Discuțiile ce au avut loc în ultimul timp în rîndurile cadrelor didactice, ale pedagogilor și specialiștilor preconizează o modernizare a sistemului de perfecționare, a cadrelor didactice. Ministerul învățămîntului și forurile în drept, studiind cu atenție toate aspectele și posibilitățile privitoare la îmbogățirea muncii didactice. pot găsi și promova măsurile cele mai binevenite pentru înlăturarea unor lipsuri de genul celor amintite mai sus. ceea ce. firește, nu ar fi decît în folosul procesului instructiv-educativ.Diverse din punct de vedere al modalităților de expresie folosite, și net diferențiate uneori la capitolul rezolvării conflictului, piesele lui Anouilh — „negre" sau „roz" — au o temă predilectă și dominantă : aspirația spre fericire. Aceasta este și mobilul dominant al acțiunilor fecioarei din Orleans („Ciocîrlia" fiind, alături de „Beckett". una dintre cele mai importante piese istorice din creația dramaturgului), acesta este și resortul care poartă în acțiune personajele din piesele „trandafirii". „întîlnire la Senlis" este o comedie cu happy-end. „Sfîrșitul fericit" reprezintă o răsplată pe care spiritualul dramaturg francez o acordă personajelor sale favorite, însetate de puritate. Imaginativul Georges Delachaume și frumoasa Isabelle reușesc să se desprindă din menghina unor conveniențe sociale, dintr-o lume în care puterea banului face ravagii. „Evadarea în Pirinei" a celor doi îndrăgostiți simbolizează, desigur, desprinderea totală a lor de un trecut trăit în compromisuri : aspirația spre fericire a personajelor își află un liman cit mai îndepărtat de cotidianul dușmănos și rece.în construcția piesei — deși de loc lipsită de fantezie, de meșteșugite „întoarceri din condei", de o ironie insolită — se simte bine faptul că avem de-a face cu o lucrare de tinerețe a dramaturgului. Evenimentele o iau — mai ales spre deznodămînt — pe panta unui senzațional ieftin, există multe „rupturi" nemotivate în evoluția firească a unor personaje, diferite premise ale desfășurării intrigii sînt părăsite în favoarea altor „fire" de acțiune. în ultimă instanță, conflictul e subțirel și minor, astfel incit o anume senzație de desuetudine, azi, la lectura sau vizionarea piesei, este inerentă.Spectacolul teatrului „Barbu Delavrancea", condus de Călin Florian, are gradație ritmică și izbutește să dea relief cîtorva din cele mai importante situații comice ale piesei. Ocolind șarja, petele de culoare prea îngroșate, montarea se remarcă printr-o ținută de bun gust, propice divertismentului de calitate. Din păcate, sîntem departe de spiritul lui Anouilh, în complexitatea lui. Sîntem departe, pentru că fantezia și poezia textului rămîn aproape imperceptibile în spectacol. Ferindu-se pe bună dreptate de primejdia reală desuetului, regizorul a distilat excesiv textul, sărăcin- du-i substanța. Decorurile lui Erwin Kuttler (poate din aceeași reacție împotriva ,,rose-bombon“-ului) sînt și ele mult prea reci, impersonale, pentru a constitui un cadru propice desfășurării acțiunii ; culoarea specifică nu este dată nici de costumele Gabrielei Na- zarie.Ceea ce spectacolul afirmă pozitiv, dincolo de orice obiecții mai mici sau mai mari la capitolul interpretării actoricești, se datorește unei anume infuzii de tinerețe, pe care am dori-o simptomatică. Distribuția cuprinde multe nume noi pentru teatrul acesta in care nevoia de înnoire a devenit o condiție de stringentă actualitate. Si chiar dacă nu toate comportările actoricești s-au dovedit, dintr-odată. pe măsura posibilităților reale ale interpreților, se poate presimți în teatru un suflu tineresc de bun augur, care promite — în perspectivă — rezultate artistice din ce în ce mai valoroase. „Greul" spectacolului de față cade pe George Bănică (o bună „achiziție" a colectivului), interpretul lui Georges Delachaume. Personajul său. chiar dacă se apropie doar parțial de personajul lui Anouilh, devine simpatic spectatorului, fără a recurge la nimic spectaculos, apelînd la tonuri discrete (într-un mod caracteristic, plăcut, dar care nu trebuie să devină „manieră"). O compoziție atent studiată, care-i aduce pe bună dreptate aplauze la scenă deschisă, realizează Mihai Stan, în rolul chelnerului „stilat". Cu recunos- cutele-i calități comice. Dumitru Dunea are momente excelente, și este bine secondat de Lucreția Racoviță în conturarea savurosului cuplu de actori cabotini. O prezentă scenică deosebit de revelatoare e Marietta Luca (Barbara), în timp ce Adrian Petrache (Robert) joacă cu aplomb și siguranță, dar fără subtilitate. Sub așteptări, evoluția scenică a talentatei actrițe Doina Tamaș (timorată, în rolul Isabellei). Cu tentații spre un joc caricatural își desenează personajele Dominic Stanca (cu remarcabila sa experiență scenică) Alexandra Albulescu (fără suficientă celelalte două interprete — Virginia Moga — sînt corecte.Spectacolul cu „întîlnire la Senlis" cient finisat la data premierei. Ceea buie să se întîmple pe viitor, mai ales în contextul unor înnoiri pe care teatrul „Barbu Delavrancea", cu un promițător repertoriu de perspectivă, le lasă să se întrevadă.

Gheorghe DAVID

Foto : A. CartojanLa expoziția retrospectivă R. Iosif, deschisă în sălile Ateneului Român

(Urmare din pag. I)

și experiență) iar Stîngaciu. Stelapărea și insufi- ce nu mai tre-
Călin CĂLIMAN

Să observăm, mai întîi, că 
filmul e o lucrare colectivă. 
Dezbaterile, sondajele se po
trivesc aci mai bine decît în 
oricare alte arte. Dezbateri 
cu cine ? Cu toată lumea. 
Uneori treaba asta e confun
dată. cu dăscălirea „didacti
cistă" sau funcționărească,
— în care, în loc de dezba
tere amplă și creatoare, se 
petrece un fel de formalitate 
uscată, o discuție de rutină, 
pe amănunt și nu pe prin
cipii, din care regizorul, și 
filmul, nu au mult de cîșfigaf. 
Romancierul își umple car
nețelul cu sugestii primite și 
de la ultimul om întîlnif pe 
stradă. In cazul filmului, trea
ba e chiar mai ușoară. Iar 
tema odată găsită, tema sau 
numai ic/eea viitorului film
— dezbaterea ar putea în
cepe, publică : în presă, în 
reviste, la televiziune etc. Se 
poate publica o idee de sce
nariu sub forma unei schite, 
a unei nuvele — cum pro
punea, în „Scînteia", Ion Po
pescu Gopo. Dar discuția ar 
putea începe și de la o idee 
mai pufin elaborată. Oricne 
(și scriitorii, firește, mai ales) 
și-ar putea spune ■ cuvinful 
despre proiectul viitorului 
film, despre linia de dezvol
tare a acestuia, sau ar putea 
propune doar o mică scenă, 
o secvenfă de detaliu, care să 
îmbrace în haină concretă și 
în împrejurări precise idșea, 
sentimentul, problema spiri
tuală, situația morală, reacția, 
atitudinea sufletească, în
tr-un cuvînt : tema.

Sînt, desigur, filme care se 
nasc din scenarii elaborate 
inițial într-o formă definitivă, 
sub semnătura unor autori ex
perimentați. Dar și în astfel 
de cazuri opinia colectivă

poate interveni creator, in 
faza de pregătire a filmului 
— sesizînd o inadvertență 
sau sugerînd o soluție, o re
zolvare, un detaliu de natură 
să reliefeze mai pregnant in
tențiile realizatorilor. Cred că 
este evident pentru oricine 
că acest gen., de consultări, 
întreprinse cu seriozitate și 
într-un cerc larg și divers, 
ar fi pufut evita inegalitățile 
și chiar insuccesele unora 
dintre filmele noastre. Și, re-

că va fi mai intensă. Rolul 
regizorului este de a aduna 
aceste sugestii (inclusiv pe 
ale sale personale — în co
laborare cu un scenarist sau 
girînd el singur realizarea), 
de a le fria și de a le da o 
alternanfă artistică, o succe
siune emoționantă, o comuni- 
cabilitate de adevărat mesaj.

Acest procedeu nu este alt
ceva decît organizarea siste
matică a unei metode prac
ticate empiric, la întîmplare,

vic-la, cum am spus : 
temei asupra subiectu-

duce 
tona 
lui, victoria ideii asupra a- 
necdotei, a problemei asupra 
intrigii, 
mărginea 
cum se 
nească", 
neral (al 
midului, al amantului, al răs
fățatului, al canaliei etc. etc.) 
Astăzi, asemenea portrete 
schematice („des theoremes 
qui marchent” le numea

Dar acea temă se 
să fie o problemă, 

zice : „etern ome- 
sau un portret ge- 
politicianului, al ti

REGIZORUL DE FILM
pet, apelul la opinia colec
tivă, dezbaterea, 
recoltarea 
nerea lor 
impieta în 
prestigiului 
torilor, ci dimpotrivă.

Sondajele, prin publicarea 
temei, ar fi o metodă aplica
bilă, evident, nu în toate ca
zurile, dar întotdeauna utilă. 
Unele dintre contribuțiile 
substanțiale ar putea fi re
tribuite, dar sint convins că 
oricine iubește cinematogra
fia ar fi bucuros să contri
buie (dacă ar fi convins că 
părerile, sugestiile, ideile 
sale sînt dorite și luate în 
considerație) la dezvoltarea 
filmului românesc, fără a ve
dea, neapărat, în această con
tribuție o sursă de venituri.

Cu cîi aceste păreri vor fi 
mai diferite, mai variate, mai 
multe si mai neașteptate, mai 
„poliedrice", mai contras
tante, cu atît unitatea temati-

sondajul, 
de păreri (și pu- 
în valoare I) n-ar 
nici un fel asupra 
și autorității au-

de cei 100 de mari regizori 
(europeni și americani) care, 
in epoca de aur 1930—1950, 
au regenerat arta filmului. Pe 
deasupra subiectelor uneori 
stupide și ireale impuse de 
patroni, ei așezau o a doua 
poveste, unde patruzeci de 
detalii pline de tîlc uman 
se îmbinau într-o unitate te
matică emoționantă. A fost a 
doua victorie a calului troian 
introdus în cetate.

Astăzi, metodele empirice 
nu mai sint suficiente, și chiar 
rostul social al artei noastre 
cinematografice pretinde e- 
vitarea improvizației, consul
tarea organizată a opiniei pu
blice. ca suport al originali
tății creatoare și al abordării 
temelor mari, realmente mari. 
Căci sarcina, azi, a artei a 
șaptea, e mult mai grea de
cît aceea a cinematografiei 
anilor 1930—1950 Pe atunci, 
era vorba despre „salvarea" 
ei și această salvare se re-

Taine, teoreme cu două pi
cioare), asemenea stereoti
puri nu ma> pot face obiec
tul artei de povestire.

Astăzi (și aci atingem 
punctul nevralgic) o proble
mă nu-i problemă dacă nu 
are acel parfum de actuali
tate a tot ce e „categorie is
torică". Azi se întîmplă ceva 
realmente colosal. Se naște, 
sub ochii noștri, „omul nou", 
omul erei electronice și al 
erei unui umanism care tre
buie să ne apere, dialectic, 
de maleficiile epocii electro
nice, este omul progresist, 
generos, socialist. Cu o rapi
ditate remarcabilă, el de pe 
acum își afirmă conturele și 
portretul. Un portret nu pic
tural, adică în spațiu, ci ci
nematografic, adică desfășu
rat în timp, înfr-o succesiune 
de acțiuni și reacțiuni. Omul 
nou este acela care are o a- 
numifă atitudine (nouă) fa|ă 
de toate vechile probleme ;

• Război și pace (senile III și IV): 
PATRIA — 10 ; 16,15 : 20.
• Un bărbat și o femeie : LUCEA
FĂRUL (completare București, 
oraș al muzicii) — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• Căutați idolul : REPUBLICA —
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 ; 
21,15, BUCUREȘTI - 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Război și pace (seria a 11-a) : 
CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
• Război și pace (seriile I și II) : 
MODERN — 9,30 ; 14 ; 18,30.
• Un nabab maghiar : FESTIVAL 
(completare Exerciții și aplicații 
militare)
18.30 ; 21.
• Dosarul XII GLORIA (comple
tare București, oraș al muzicii) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, 
TOMIS (completare Viața începe 
la 40 de ani) — 9—16 în continua
re ; 18,15 ; 20,30.
• Billy mincinosul : CENTRAI,
(completare București, oraș al 
muzicii) — 8,45 ; 10.45 : 13.15 ; 15,45 ;
18.15 ; 21.
• Foamea : CINEMATECA — 10 ;
12.30 ; 16,30.
• Corigența domnului profesor :
VICTORIA (completare Despre fu
mat) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
GRIVIȚA (completare București, 
oraș al muzicii) — 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA 
(completare Republica la 20 de 
ani) — 9,30 : 11,30 ; 13,30 ; 15.30 ;
17.45 ; 20.
• Răzbunătorii : LUMINA —
9.30—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Martin soldat : DOINA (com
pletare Republica la 20 de ani) —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Profesorul distrat : UNION
(completare Mitică și formula lui 
de viață) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Manuela — File din istoria spor
tului românesc — Sănătatea min
tală a copilului — Mai bine să 
prevenim (Profilaxia TBC) : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Prostănacul : GIULEȘTI — 15,30; 
18 ; 20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, EXCELSIOR — 9.45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18.45 ; 21.
• Comisarul X : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE (completare 
Efemere) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : 
DACIA (completare Orizont știin
țific nr. 11/1967) — 8—21 în con
tinuare.
• Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : BUZEȘTI (completare 
Opt minute de vis) — 15.30 : 18 ;
20.30.
• Loana : VITAN (completare 
Orizont științific nr. 10/19G7) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd tu nu ești : BUCEGI (com
pletare In căutarea timpului pier
dut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 :
20.30, ARTA — 9—16 în continuare;
18.30 ; 20,45.
• Un taxi pentru Tobruk : 
REA (completare Gigantul 
pat) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : 
CĂRA — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland 
MIORIȚA (completare 
științific nr. 11/1967) —
13.30 : 16 ; 18.30 ; 20,45.
• Zosia : MUNCA (completare 
Doi) — 14.
• Țoilor : MUNCA — ,16 ; 19.30.
• Regina 
(completare
15.30 ; 18 ;
(completare
14.30 ; 20,30. 
e Treizeci 
PROGRESUL — 16,30 ; 18.30.
• Al șaptelea continent : PACEA 
(completare A sosit vacanța mare)
— 16 ; 18 ; 20.
• O lală fericită : FERENTARI
(completare Invitație) — 15.30 ;
18 ; 20,30.
• Femeia necunoscută : COLEN- 
T1NA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Dragostea unei blonde : VOL
GA (completare împlinire) — 9.45 ;
11.45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o O sută unu dalmațieni : FLO- 
REASCA (completare Micii îno
tători) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, POPULAR — 14.30 ; 16.30 ;
18.30 ; 20,30.
• Ocolul : RAHOVA (completare 
Orizont științific ni‘. 10/1967) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Jocuri neschimbate : FLAMURA 
(completare Numai șase secunde)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cea mai lungă noapte : LIRA 
(completare Orizont științific nr. 
11/1967) _ 15.30 : 18 ; 20,30.
• Republica Skid : DRUMUL SĂ
RII (completare, Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Marele restaurant : COTRO- 
CEN1 (completare Mlaștina tă
cută) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cerul începe la etajul III : 
CRINGAȘI (completare Douăzeci 
de ani de comerț) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Cine va deschide ușa ? : COS
MOS (completare Prin satul ro
mânesc) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30.
• Spartacus (ambele serii) : VIT- 
TORUL — 15,45 ; 19,30.

9,30 ; 14 ; 18,30.

Exerciții și aplicații
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;

UNI- 
înari-

FLA-

Yard: 
Orizont 

9 ; 11,15 :

zăpezii : MOȘILOR
Cei doi ursuleți) — 
20,30, PROGRESUL 

Ostașii pădurii) — 11 ;

de ani de veselie :

justi)ie, prietenie, ri- 
pairiotism, fidelitate, 
vinovăfie, frumusefe, 
bunătate etc. etc. 

ce zugrăvirea lui, 
zugrăvire posibilă, 
secvenfe succesive, 
fiecare altfel, ace-

amor, 
valitate, 
ambiție, 
adevăr, 
lată de 
singura 
este în 
ilusfrînd, 
lași suflet. Și de la cine oare 
am putea noi afla acesfe sute 
și mii de „reacții" ale omului 
nou, dacă nu de la... marele 
public. Așezarea pe soclu a 
acelui om nou cu multe feje 
reclamă această largă consul
tare populară, această — 
cum o numim în articolele 
noastre —• „dezbatere ne- 
didacticistă’. Solicitarea opi
niei și a competentei colec
tive (a opiniei publice și nu 
exclusiv a aceleia din cadrul 
studioului) departe de a di
minua rolul regizorului, dim
potrivă, îi dă un caracter 
încă mai personal, încă mai 
creator. El, regizorul, devine, 
mai mult ca niciodată, șeful 
de orchestră, a cărui baohetă 
e fată de corzi și alămuri 
ceea ce flacăra e lată de lu
crul care arde.

Uniunea Scriitorilor, Uniu
nea Ziariștilor, Uniunea ar
tiștilor plastici, Facultățile de 
filologie, Universitățile popu
lare, Cinecluburile, toate a- 
cestea — ca și Asocafia ci
neaștilor și, îndeosebi, stu
dioul — trebuie să contribuie 
la organizare^ acestei largi 
consultări colective.

lucrul nu-i greu. Și vă rog 
să mă credeți că este, ori
cum, mult mai ușor decît să 
tot controlezi și să înlocuieșli 
o listă de salariafi care (ce-i 
drept, conștiincios și sistema
tic) pot masacra cele mai fe
cunde teme. Posed o întrea
gă și tristă colecție de aseme
nea masacre.

I
I
I
I

Apariția aproape simul
tană a volumelor Altair 
și Patruzeci și șase poezii de dragoste, amîndouă a- 
parținînd lui Gheorghe 
Tomozei, e un prilej potri
vit pentru a îmbrățișa cu o 
privire sintetică evoluția a- 
cestui poet, aflat acum la 
capătul unui deceniu de 
activitate scriitoricească. 
Asta cu atît mai mult cu 
cit primul volum amintit 
este o culegere antologică, 
selecționînd versuri din 
toate cărțile autorului și o- 
ferind astfel o imagine a 
momentelor succesive pe 
care procesul afirmării lui 
poetice le-a străbătut.

Gheorghe Tomozei a por
nit la drum o dată cu Ni- 
colae Labiș, Ion Gheorghe, 
ș.a., lirici de structuri dife
rite, cum s-a văzut mai pe 
urmă, dar comunicînd în 
punctul de plecare prin 
multiple afinități de am
bianță literară, lucru ex
plicabil. O sumă de simbo
luri și motive poetice de 
circulație comună mar
chează într-un chip distinct 
primele producțiuni ale a- 
cestei promoții care, în 
contextul de acum un de
ceniu, aducea o infuzie de 
aer înviorător, o lărmuire 
de sonorități cristaline și o 
gesticulație expansivă, de
gajată, încercînd să se dis
penseze de convențiile uni
formizatoare. Steaua 
Iară, motiv obsedant la La-

po-

compun o atmosferă su
fletească, refăcînd din ele
mente ale concretului ime
diat sugestia unei stări de 
spirit: 
veche 
Ziici, / arbori mici / arde și-'un sfert din mine, 
bun, / de pe acum se-n- 
chide în frunză de tutun..." 
(„Toamna se-nchide") Sau 
alt tablou în care pictura
lul își asociază și o emoție 
erotică, aceasta însă abia 
sugerată : „Pipăi în lucruri, 
fildeș în creștere, coarne 
de cerb, / lemnul crapă, 
rostogolind pe podea ouă 
de vrăbii, I din fier cade 
focul in pielea goală / iar 
sticla curge în aer luînd 
forma / unghiilor celei 
ce-ntîrzie...“ („Halucinare 
de iarnă")

In continuarea unei linii 
fecunde a liricii noastre, 
pornită din „Povestea 
vorbii" a lui Anton Pann 
și trecînd prin opera unor 
poeți ca Minulescu, Barbu, 
Arghezi, iar în epoca noas
tră M. R. Paraschivescu sau 
Radu Boureanu, Gh. To
mozei e un prețuitor al de- 
liciilor lexicale, are volup
tatea de a distila savorile 
cuvîntului și totodată de a 
îmbina pe paletă culori 
dintre cele mai vii, în spi
ritul cunoscut al poeziei 
„muntenești", atît de am
plu deschisă efectelor de

„Iarba-n livada 
se schimbă în ur- 

toamna se-nchide, 
descresc, ne facem 
un sfert de lună

PORTRET LITERAR

GHEORGHE

este reluat și de 
Tomozei, el formulîn- 
însă diferit, introdu- 
ideea însumării de su-

TOMOZEI

cînd 
ferințe care, sublimate, ar 
fi făcut să se nască și să 
se înalte pe boltă nobilul 
astru tutelar : „Dintr-a chi
purilor noastre oglindă ri
mară, / din lacrimi / și 
lut / am făurit Steaua po
lară..." („Nașterea Stelei 
polare").E lesne de recunoscut 
dispoziția romantică dțn 
care pornesc asemenea re
prezentări, ele ilustrîrid in
tr-adevăr una din dimen
siunile liricii lui Gh. To
mozei, al cărui romantism 
e însă mai mult un efect 
al contaminației literare 
decît o consecință a na
turii intime a poetului. Mai 
ales în poezia de început 
Tomozei cultivă, la fel cu 
confrații săi, elemente de 
figurație lirică tipic roman
tice (motivul zborului, evo
carea imensităților inter
stelare etc), aspect care nn 
trebuie să ne însele totuși 
asupra adevăratei struc
turi a poeziei sale care este 
de alt tip. Fluxul interior, 
chiar dacă bogat, îl vedem 
totdeauna vegheat de o 
mare luciditate a conștiin
ței scriitoricești, adversară 
exceselor și dezordinii ges- 
ticulatorii, dispusă în orice 
moment să tempereze ma
nifestarea prea liberă a e- 
moției. , Lirismul e dirijat 
mereu prin indiguiri și ca
nale pe care poetul singur 
și le așează în drum, ne- 
admițînd revărsările și ză- 
găzuindu-le de îndată ce se 
anunță. E o fierbere rece 
în poezia sa (dacă acceptăm 
o asemenea asociere de ter
meni), poate prea rece u- 
neori. Prin supraveghere și 
constrîngere deliberată po
etul a ajuns să conserve 
despre sine imaginea unui 
spirit echilibrat și mereu 
egal cu el însuși, apt să 
mențină un limpede con
trol asupra resurselor 
surselor poeziei pe 
scrie.

Interesant este 
cum și-a organizat 
zei — în volumul

care
& 
o

modul 
Tomo- Altaîr, 

— retrospectiva lirică, dis- 
punîndu-și poeziile potri
vit unei cronologii inver
sate, adică deschizînd an
tologia cu versuri inedite 
scrise în ultimul an și în- 
cheind-o cu poeme din vo
lumul Pasărea albastră 
cu care debutase în 1957. 
Rezultă un f ilm al aventurii 
lirice rulat către trecut, 
foarte instructiv pentru noi, 
căci ne face să asistăm la 
dezvăluirea treptată a nu
cleului originar din care 
poezia lui Tomozei a por
nit, o reîntoarcere către 
matca inițială, așa cum 
procedăm și atunci cînd ne 
rememorăm existența, re
făcînd din perspectiva ma
turității drumul spre copi
lărie.

Poemele ciclurilor 
cente (Poeme noi, Poezii, Cîntece de toamnă mică — 
toate din 1.966) ilustrează 
cel mai bine spiritul de e- 
chilibru și rigoare al liricii 
lui Gh. Tomozei, calmul și 
seninătatea unei conștiințe 
artistice devotată bucurii
lor contemplării, evocatoa
re a clipelor de tihnă și 
reverie, în descendența u- 
nor mari creatori de at
mosferă cum sînt, în poe
zia română, V. Alecsandri 
(din Pasteluri) sau Ion 
Pillat. Poetul e inautentic 
și declamator în „confesia 
patetică" („Aduceți-mi rîul 
murdar, de sub poduri, 1 Voi sorbi din el / pen
tru a-i reda apei, demni
tatea".) dar cit se poate de 
pregnant în versurile care

re-

plasticitate și eufonism. 
Poetul reanimă tablouri 
din epoca fanariotă, plăce
rea evocării plastice fiind 
evidentă. In marginile 
unui picturalism adecvat 
acestei viziuni înregis
trăm frenezia carnală a 
cîtorva compoziții, parcă 
respirînd ceva din senzua
litatea și gurmandismul 
Flamandelor lui Verhaeren, 
coborînd în amănuntul 
prozaic al ritualurilor gos- 

. podărg^ți și . culinare pe 
care-l umplu cu un simpa
tic și plin de umor lirism. 
Este evocat „albul de pe
tală al galeșelor șunci", 
apoi „hreanul înlăcrimat 
în străchini", „ardeii-pum- 
nale de păgîni" sau „suavii 
cantalupi" — enumerare de 
elemente ale cultului gas
tronomic ce nu poate as
cunde mica intenție de a- 
muzament din subtext 
(„Spectacol autumnal")

Cărți de tranziție, volu
mele Noapte de echinox 
(1964) și Vîrsta sărutului 
(1963) ne fac să retraversăm 
un ținut în care lavele flu
xului poetic s-au răcit sim
țitor, aspect însoțit de o 
oarecare tumeflere verbală 
ce încearcă să potențeze li
rismul, dar fără a reuși. 
Poemele mai ample, „In- 
drăgostiții din orașul vechi" 
sau „Ultima noapte înain
tea demolării", țesute pe o 
canava epică, sînt pline de 
exclamațiuni care produc 
impresia de discursivita
te. Unele inflexiuni a- 
mintesc parcă de Geo 
Dumitrescu din „Maca
rale la marginea orașu
lui" sau „Orație la o moară 
de lumină" (cuprinse în vo
lumul Aventuri lirice), dar acolo „discursul" era sus
ținut de un mare suflu pe 
care Tomozei nu îl are 
pentru că facultățile lui 
poetice sînt de alt tip. Sîm- 
burele viu al poeziei sale 
îl reaflăm în poemele în
ceputului din volumul „Pa
sărea albastră". Simțul a- 
socierii culorilor în echi
librate compuneri, pricepe
rea. de a nimba tabloul cu 
fiorii unei stări de suflet, 
luminozitatea și calmul ca 
elemente de fundal ale co
municării lirice, iată con
stante ale poeziei lui To
mozei, dimensiuni constitu
tive, prezente încă din faza 
primelor acorduri. Să tran
scriem una din aceste 
poezii, printre cele mai 
frumoase ale poetului din 
acea perioadă : „Cînd
toamna cu mînăstireasca-i 
cheie / închide-n urmă-i 
bolțile cu dropii, / cu frun- 
țile-oglindite-n heleșteie / 
rămîn, însingurați pe 
culme, plopii... / Chemați 
de cîntec dulce de prigorii, / la asfințit s-au stins de 
mult păunii, / pîrîul nop
ții curge prin podgorii / și 
strugurii sînt lacrimile 
lunii..." II In lut se sting și se aprind miresme, I se 
drămuiește în rotire rouă / și sub minuscule catape
tesme ' 
otavă 
flori 
neții 
curcubeie ! și toamna-n- 
chide bolțile tristeții, / cu 
vechea și mînăstireasca-i 
cheie"... („început de 
toamnă")

Poate lirismul e expri
mat aici în forme mai 
naive și mai direct canta
bile decît aiurea, dar sigur 
este că el iradiază curenți 
puternici către poemele de 
mai tîrziu, jalonînd traseul 
unei evoluții literare care 
decurge fără contorsionări 
și mari oscilații, armonioa
să chiar dacă nu lineară, 
cel puțin pînă în momentul 
de acum.

/ se-nalță fire de 
nouă... // Se-nalță prin bruma dimi- 
/ etern întîrziate
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încheierea lucrărilor sesiunii

ștuți&e a Academiei

Vizitele delegației R. S. Cehoslovaca

Partidului Comunist Mexican la New York
Sîmbătă la amiază s-au încheiat 

lucrările sesiunii științifice a Adu
nării Generale a Academiei, cu 
tema „Relațiile dintre matematică 
și științele naturii și ale societății". 
La discuțiile asupra celor cinci re
ferate prezentate vineri au parti
cipat academicieni, profesori uni
versitari, cercetători din ■ institutele 
Academiei și departamentale. Dez
baterile au relevat succesele obți
nute în țară și peste hotare prin 
introducerea metodelor și gîndirii 
matematice în activitatea desfășu
rată în diferitele discipline științi
fice, precum și concluziile ce se 
desprind din această acțiune. Ele au 
pus, totodată, în evidență necesita
tea adîncirii acestui proces, a lărgi
rii preocupării de însușire a con-

ceptelor matematice, corespunzător 
cerințelor diferențiate de la un do
meniu la altul al științei. De ase
menea, au fost formulate o serie 
de propuneri de ordin teoretic și 
practic privind stimularea proce
sului de matematizare a științelor, 
de intensificare și extindere a apli
cațiilor matematicii în diferite ra
muri ale economiei.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntu] acad. Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice

Cuvîntul de închidere a sesiunii 
a fost rostit de acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist 
Mexican, condusă de tovarășul Ar
noldo Martinez Verdugo, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Mexican, în
soțită de tovarășii Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
executiv al C C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
București al PC.R și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C al PC R., a vizitat vineri 
întreprinderea agricolă de stat „30 
Decembrie"

Sîmbătă, oaspeții mexicani au

avut o întîlnire la Comitetul regio
nal Ploiești al P.C.R., în cadrul că
reia tov. Dumitru Balalia, prim-se- 
cretar al Comitetului regional de 
partid Ploiești, a înfățișat activita
tea organizațiilor de partid, a oa
menilor muncii din regiune, con
sacrată îndeplinirii hotărîrilor Con
ferinței Naționale a P.C.R. în a- 
ceeași zi, delegația, însoțită de tov. 
Dumitru Balalia, a vizitat Rafină
ria Brazi și Combinatul petrochimic 
Ploiești.

(Agerpres)

Distincții acordate 
unor activiști culturali

Cronica iLLL® 1 <■

Sîmbătă dimineața a plecat în 
R. F. a Germaniei o delegație ro
mână formată din prof. Dimitrie 
Todoran, președintele consiliului 
științific al Institutului de științe 
pedagogice, Eugen Blideanu, di
rector general în Ministerul învă- 
țămîntului, și Nicolae Dima, direc
tor în acest minister, pentru a par
ticipa la sesiunea internațională de 
studii pedagogice cu tema „Forme 
și metode noi în învățămînt", care 
va avea loc între 22 și 26 ianuarie.

★
Cu prilejul împlinirii a 109 ani 

de la Unirea Principatelor, la Bi
blioteca regională din Oradea s-a 
deschis sîmbătă o expoziție de cărți 
și fotografii. Sint expuse, între al
tele, opere ale lui Alecsandri, Gri- 
gore Alexandrescu, Creangă, pre
cum și lucrări care prezintă figu
rile lui Cuza, Kogălniceanu și ale 
altor militanți pentru Unirea Prin
cipatelor.

vatorului ieșean, prof. George Pas- 
cu, scriitorul Dumitru Ignea, redac- 
tor-șef al revistei „lașul literar", 
au relevat meritele sărbătoritului 
pe tărîmul creației muzicale inspi
rate din melosul popular românesc. 
In încheiere, sărbătoritul a mulțu
mit pentru cuvintele calde ce i-au 
fost adresate.

Pentru merite deosebite în activi
tatea artistică de amatori, Consi
liul de Stat al Republicii Socialiste 
România a conferit prin Decret 
Ordinul și Medalia „Meritul Cul
tural" unui număr de 600 de artiști 
amatori, instructori ai formațiilor 
muzicale, coregrafice și brigăzi ar
tistice, directori de cămine cultu
rale, cluburi, case de cultură, acti
viști culturali din sistemul așeză
mintelor culturale, sindicatelor și 
cooperației meșteșugărești.

Au fost decorați, de asemenea, 
oameni de artă — compozitori, fol
cloriști, regizori, maeștri coregrafi.

— care au creat lucrări artistice 
pentru mișcarea de amatori și au 
îndrumat cu pasiune și devotament 
formațiile artistice de amatori.

Sîmbătă, în Capitală și în unele 
centre regionale, membri ai Consi
liului de Stat au înmînat într-un 
cadru festiv înaltele distincții. Cu 
acest prilej au fost prezentate spec
tacole susținute de formațiile pre
miate la cel de-al VlH-lea Concurs 
republican.

Festivități asemănătoare vor avea 
loc astăzi, duminică, și în zilele de 
27 și 28 ianuarie.

Elena Cernei a obtinut un frumos 
succes pe noua scenă a Metropoli
tanului, la. Lincoln 
York. Spectacolul, 
muzical, a întrunit 
seamă: pe Jean 
semnatarul regiei, pe Zubin Mehta, 
la pupitru, și pe Elena Cernei și 
Nicolai Gedda în rolurile princi
pale. Si de data aceasta, Car
men, unul dintre cele mai îndrăgite 
roluri ale Elenei Cernei, pe care l-a 
cîntat în veste 30 de teatre de operă 
din Europa si America, i-a adus so
listei noastre aplauze la scenă des
chisă. Cunoscuta noastră solistă se 
află la New York, în baza contrac
tului încheiat cu Opera Metropolitan. 
Alături de soliști ai Operei „Scala" 
din Milano, ea și-a dat concursul 
la deschiderea acestei stagiuni, inter- 
pretînd rolul lui Amneris din „Aida". 
Televiziunea americană a retransmis 
fragmente din spectacol, a prezentat 
un interviu cu solista, comentatorul 
muzical elogiind interpretarea sa. 
Cîntînd într-o formație valoroasă, cu 
Gabriella Tucci în rolul Aidei, Fla- 
viano Labos în Radames, Mario Se- 
reni în Amonasro, sub bagheta lui 
Thomas Schippers, Elena Cernei a 
reeditat succesul obtinut cu aceeași 
operă si ne aceeași scenă cu un an 
înainte. Referindu-se la spectacol, 
Douglas Watt în „Daily News" arată 
că acesta „a cucerit pe ascultători, o- 
ferindu-le depline satisfacții artisti
ce". Analizînd fiecare interpretare în 
parte, comentatorul scrie că în rolul 
lui Amneris Elena Cernei a fost „ex
celentă, atît în ce privește vocea cît 
și prezenta scenică". Același ziar pu
blică fotografia Elenei Cernei din 
spectacol cu mențiunea „O excelentă 
Amneris".

Center din New 
un eveniment 

cîteva nume de 
Louis Barrault,

CADRE PENTRU
ECONOMIE

B în Cehoslovacia mi s-a vorbit în repetate rînduri despre preocupările actuale privind perfecționarea continuă a conducerii economiei, despre atenția deosebită acordată formării de cadre specializate în arta conducerii întreprinderilor economice. întrucît mi-am mărturisit interesul fată de această problemă atît de actuală, gazdele mi-au oferit prilejul de a avea o convorbire cu doi dintre cei mai competenți specialiști cehoslovaci în acest domeniu : ing. Jaroslav Jirâsek, directorul „Institutului de conducere" din Praga, și dr. docent 
FrantiSec Machât, adjunctul său pentru problemele de educație.
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Centenarul I

★
La Palatul culturii din Iași a 

avut loc sîmbătă sărbătorirea a 50 
de ani de activitate a compozitoru
lui ieșean Vasile Popovici, laureat 
al Premiului de Stat. Cu acest pri
lej Achim Stoia, rectorul Conser-

din Fierbinți g
De la corespondentul regiunii 

București. — Azi se sărbăto
rește centenarul corului cămi-.... ............ ... ! 
binți, regiunea București. Înființat | 
cu un veac in urmă, corul din Fier- g 
...................... I
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binți și-a ridicat necontenit mă
iestria. Formația numără as
tăzi 140 de artiști amatori și se 
bucură de multa apreciere din par
tea spectatorilor. In 1963 corul din 
Fierbinți a primit cupa „Pentru cea 
mai bună activitate culturală". La 
faza regională a celui de-al Vll-lea 
concurs a obținut locul 1, iar în 
'inala celui de-al Vll-lea concurs 
rl formațiilor artistice de amatori 

a obținut premiul I pe țară și titlul 
de laureat. Cu prilejul împlinirii a 
100 de ani, corul a fost distins cu 
ordinul „Meritul cultural" clasa a 
IlI-a, iar numeroși artiști amatori 
au primit ordine și medalii Aceste 
distincții, pe drept meritate, con
stituie încununarea unei activități 
artistice, perseverente, pline de 
abnegație și patriotism, desfășura
te de-a lungul anilor pentru culti
varea dragostei de frumos.

(Agerpres) I
(Agerpres)

© Ciocîltea — victorie

© Gheorghiu — remiză

(Agerpres)

SPOR
Aseară, Dinamo a reușit doar 4-4

culorilor

I. D.

(prlntr-un de la dis-

ori la prea Cu pu- fluierul egalea-

de la Zagreb : 
obligat să-mi 
puțin părerea 
Mladost; a ac-

...Și Mladost a 
finala „C.C.E."

cîștigat
Sa polo

Studio de
muzica ușoară

J)'

la Predeal
in 
popu-

Casa de cultură Predeal 
laborare cu Universitatea 
Iară București a inaugurat in ziua 
de 9 ianuarie 1968 Studioul de mu
zică ușoară, care va prezenta lunar 
cite două spectacole Al doilea 
spectacol al studioului va avea loc 
mărfi 23 ianuarie 1968, cu concur
sul compozitorilor Edmond Deda și 
Aurel Giroveanu, precum și al in
ter preților : Doina Badea, Marga
reta Pislaru și Luigi lonescu Cu 
această ocazie, soliști amatori de 
muzică ușoară veniți la odihnă vor 
participa in cadrul acestui studio 
la un spectacol-concurs dotat cu 
premii.

CO-

în orașul Gh. Gheorghiu-Dej |

în orașul Gheorghe Gheorghiu- ® Dej s-a dat în folosință o modernă n sală de sport, ponstrucție cu o arhi- ffl tectură interesantă, noua sală a spor- | turilor este destinată întrecerilor de gimnastică, volei, baschet, handbal, w Urmează ca în curînd să mai fie g date în funcțiune încă două încă- “ peri anexe, unde se vor desfășura | antrenamente și întreceri de box. | scrimă, lupte. BCu prilejul inaugurării, s-a orga- n nizat o reușită demonstrație de gim- | nastică la care au participat compo- a nenți ai lotului național, precum și n echipa feminină de gimnastică a ora- | șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, cam- 3 pioană republicană pe anul 1967 la m 
juniori. “

T
(Urmare din pag. I)

In runda a opta

a turneului
de la BeverwijkCu tot avantajul (pa- re-se presupus) al terenului, cu plusul de șanse ce i se anticipa, campioana noastră de polo de apă — Dinamo București — n-a reușit a- seară în meciul al doilea al finalei „Cupei campionilor europeni" decît un rezultat egal (4—4) în fața echipei Mladost din Zagreb. Așa stînd .lucrurile; campionii Iugoslaviei (victorioși, se știe, în meciul de acum o săptămînă) au cucerit prețiosul trofeu.Partida retur Dinamo- Mladost a reunit un public numeros la piscina Floreasca, iar inițiativa televiziunii — de a transmite jocul — s-a dovedit extrem de binevenită. înaintea primei angajări a- mingei, în rîndul spectatorilor șl al jucătorilor, emoții firești, atmosferă încordată. Mult optimism, dar din păcate — aveam să ne dăm apoi seama — fără a fi practic prea fundamentat... Minutul 1, primul gol : Mladost conduce, șutul lui Po- Ijak este puternic și surprinzător. Riposta

fi putut rămîne nemodificat pînă la încheierea partidei, ceea ce ar fi dus la jucarea unui al treilea meci. Dar parcă înșiși dinamoviștii n-au vrut a- ceasta ; ei s-au pripit șutind de cîteva anemic sau de mare distantă, țin înainte de final, iugoslavii

dinamoviștilor este prea firavă și nehotărîtă. iar singurul lor șut mai decis (tras de Grințes- cu) întîlnește bara. Ega- larea survine la jumătatea reprizei secunde (Grințescu, din lovitură de la 4 m). A fost în acest minut al meciului ceea ce se numește „momentul psihologic", <■ căci imediat’după‘golul ■■ egalizator dinamoviștii ză-(Poljak, de la 4 m). s-au aflat în atac cu si cum echipa noastrătrece prin clipe (premature) de deznădejde, scorul nu se mai modifică.Am solicitat părerea arbitrului dr. I. Dră- gan, care a urmărit și meciul 
„Sînt 
schimb 
despre 
ționat tactic cum nu se 
putea mai nimerit. E o 
echipă de clasă și a 
meritat să cîștige tro
feul. Dinamoviștii au 
făcut multe greșeli care 
nicidecum nu puteau fi 
„reparate" de arbitrul 
Manuelli...".Nimic de adăugat la impresiile interlocutorului nostru.

(Agerpres). au fost reluate masculine din
trei jucători liberi, însă pasa „mezinului" Zamfirescu a nimerit exact la adversar... Mladost ia din nou conducerea, printr-un contraatac de toată frumusețea finalizat de Si- menc.în repriza a treia Grințescu (din 4 m) și apoi Kroner șut excelent, tantă) aduc avantajul de partea noastre. Același Poljak, „vedeta" echipei Zagreb, egalează din lovitură de la < Luăm conducerea o dată, în ultima priză (Grințescu, din 4 m). Scorul4—3 pentru Dinamo ar

din însă 4 m. încă re- tot I de

AMSTERDAM 20 După o zi de odihnă, întrecerile turneelor cadrul Festivalului internațional deșah de la Beverwijk. In grupa ma
rilor maeștri, s-au disputat partidele rundei a opta. Florin Gheorghiu a 
remizat cu olandezul Langeweg. Por- tisch a cîștigat la Pîdevski. Liderul turneului, Korcinoi. a întrerupt cu Tal. în clasament conduce Korcinoi (U.R.S.S.) cu 7 puncte (1), urmat de Gheorghiu (România). Portisch (Ungaria) 5 puncte, Tal (U.R.S.S.) 4.5puncte (1), Hort (Cehoslovacia), Ma- tanovici (Iugoslavia) 4,5 puncte etc.Runda a opta a turneului maeștri
lor a fost favorabilă șahistului român 
Victor Ciocîltea. El l-a învins pe o- 
Iandezu) Hartoch. In schimb, americanul Zuckerman a pierdut la Doda. astfel că în prezent Ciocîltea ocupă primul Ioc în clasament, la egalitate de puncte cu Zuckerman (S.U.A.) și Doda (Polonia) cu cîte 5.5 puncte fiecare.

război, și-a lăsat pe o- cean armele nucleare numai pentru a face o escală într-un port japonez. Și a- tîta timp cît Japonia nu are dreptul să inspecteze dacă vasul american are sau nu bombe nucleare este explicabilă furtuna de proteste din țară'.în numeroasele declarații de protest care au fost publicate aici se arată că poporul japonez vede în această vizită o încercare de a face din „introducerea armelor nucleare în Japonia un fapt împlinit". Acceptatea lui „Enterprise" la Sasebo poate fi interpretată ca un amestec mai direct al Japoniei în Vietnam de vreme ce din Sasebo portavionul' pleacă direct spre coastele vietnameze — declara și un membru al cabinetului.Se apreciază că vizita la Sasebo ar putea fi doar începutul, urmînd ca „Enterprise" să ancoreze în viitCT și la Yokosuka, în apropiere de Tokio.Pînă la această oră un număr de 718 profesori din 21 de universități japoneze au semnat o declarație de protest împotriva vizitei portavionului nuclear american. în întreaga Japonie continuă acțiunea de strîngere a semnăturilor.

— V-aș ruga să-mi vorbiți 
despre activitatea desfășurată 
de colectivul pe care-l conduceți.

J.J.: înființat în 1965, institutul 
nostru întreprinde cercetări știin
țifice, elaborează măsuri de ra
ționalizare a activității întreprinde
rilor, formează cadre de conducere 
și desiășoară o susținută muncă 
de informare și documentare. Ne ocupăm de întreprinderi, în care analizăm interdependenta dintre modul de a conduce și noile fenomene economice, sociologice și psihologice, destul de puțin studiate și cunoscute pînă acum. Uzinele așteaptă de la noi sugestii care să le permită să obțină în activitatea economică cele mai bune rezultate. (Observați ? Nu „bune' sau „mai bune", ci „cele mai bune' rezultate). Pentru a găsi căi de optimizare a procesului de producție, ne bazăm pe o informare proprie amplă, pe compararea permanentă, în spirit critic, a rezultatelor noastre cu cele obținute în străinătate.

— Pe ce probleme este axată 
cercetarea ?

J.J.: In principal, pe fenomenele legate de conducerea întreprinderilor în condițiile creșterii autonomiei lor. Căutăm, de pildă, soluții rationale de diferențiere a salariilor. Pentru aceasta studiem posibilitățile de îmbinare armonioasă a intereselor materiale ale oamenilor cu noile impulsuri interioare ale dezvoltării personalității lor (dorința de a presta o muncă interesantă, pe măsura pregătirii profesionale, de a li se aprecia judicios calitatea muncii). în final, concluziile noastre fie că sînt confruntate cu cele ale uzinelor și aplicate Imediat, fie că iau forma unor, recomandări și propuneri care le înaintăm organelor stat. De obicei, uzinele ne sfaturi în diferite probleme deganizare și conducere a producției. Inginerii noștri întreprind analize preliminare și arată ce anume s-ar putea schimba, cu cb rezultate. Dacă uzinele acceptă, în principiu, soluțiile preconizatei analiza se adîncește, se pregătesc propuneri mai ample, mai amănunțite., Verificăm cum se aplică măsurile lite după șase i douăsprezece luni, 
au intervenit 
randamentul 
a crescut, înNu numai că a crescut productivitatea muncii fluctuațiile — frecvente înainte — în îndeplinirea planului, în prețul de cost și în calitatea producției.

un din mo- ma- so-

pe de cer or

stabi- alle 
unde 

noștri

și după
Acolo 

specialiștii 
activității economice 
medie, cu 15 la sulă.dar au dispărut și

— Mi s-a spus că organele 
economice centrale ale Ceho
slovaciei se preocupă de for
marea unui fond de rezervă de 
cadre de conducere, de virtuali 
directori de întreprinderi eco-

nomice. Aș dori să știu cum 
anume îi formați pe conducătorii 
de mâine

F.M.: Alegerea cursanților ofac ministerele, oprindu-se, anual, asupra a 50 de persoane. Candida- ții susțin un colocviu de admitere și urmează apoi un curs pregătitor de șase luni, fără a-și părăsi locurile de muncă din întreprinderi. Ei studiază individual matematică contemporană și economie modernă și o dată la două săptămîni se întrunesc la seminarii, ascultă conferințe, poartă discuții colective, primesc consultații (la școlile superioare din Praga, Brno și Bratislava). în felul acesta ei se pun la curent cu noutățile din aceste domenii, se obișnuiesc cu regimul de studiu intens.Cursul propriu-zis durează an și cuprinde noutăți știința conducerii economiei derne. El cuprinde 20 la sută tematici, 20 la sută —ciologie și psihologie, iar restul de 60 la sută — studii despre concepția politică a societății noastre și despre marile schimbări survenite în științele tehnice, economice, sociale, umanistice. Un accent deosebit se pune pe analizele e- conomice, pe problemele practice de marketing, de conducere a activității tehnice de concepție, de finanțare și investiții, de organizare a producției, de drept, de ergonomie, pe studiul limbilor străine și al protocolului diplomatic.Cursanții noștri au niveluri profesionale foarte ridicate, experiență, de multe ori în unele privințe, îi egalează pe profesori. Aceasta nu ne deranjează : noi încurajăm afirmarea activă a cursanților, confruntarea părerilor lor cu ale cadrelor didactice. Facem deseori apel la metoda jocurilor, uneori la așa-numitele modele. Sînt metode interesante, mai instructive, poate, decît lecțiile în sine.O metodă activă originală este 
aplicația practică. Fiecare cursant face trei aplicații practice. Pe baza lor măsuri remarcat că unele au fost lente Pe baza aplicării lor în producție cheltuielile de școlarizare a unor autori au și fost amortizate. La sfîrșitul cursurilor se întocmește o lucrare de încheiere, mai amplă, pentru elaborarea căreia se acordă două luni.Pe durata unui curs se organizează 15 vizite în uzine. Ele nu sînt simple plimbări, ci sînt bine pregătiie. Cu aceste prilejuri se organizează discuții interesante, care impulsionează și activitatea gazdelor.

— Cum este organizată acti
vitatea de informare-documen- 
tare ?

în uzina de proveniențătrebuie să se poată lua concrete în uzine. De exce-

Atac irosit la poarta oaspeților Foto : A. Cartojan

După prima manșă

Echipajul României 
conduce la „europe
nele" de bob -4în stațiunea elvețiană de sporturi de iarnă Saint Moritz au început ieri campionatele europene de bob — 4 persoane. Confirmînd rezultatele obținute în coborîrile de antrenament, echipajul României, format din Ion Panțuru, Petre Hris- tovici, Gheorghe Maftei și Nicolae 

Neagoe, a realizat în prima manșă 
cel mai bun timp : l'19"6/100. Pe locurile următoare s-au clasat : Elveția II (l'20"35/l00), R.F. a Germaniei I (l’20”59/100). întrecerile continuă astăzi.ÎN CÎTEVA

O ION ȚIRIAC s-a calificat în semifinalele turneului internațional de tenis de la Bombay, alături de Me- treveli (U.R.S.S.), Mukerjea și Lai (India). în sferturile de finală, Țiriac l-a învins cu 6—4, 6—4 pe Minootra (India), Metreveli a cîștigat cu 6—4, 3—6, 6—3 la Kodes (Cehoslovacia), Lai a dispus cu 6—3, 2—6, 6—4 de Năstase (România), iar Mukerjea (India) l-a întrecut cu 5—7, 10—8, 6—4 pe Kukal (Cehoslovacia).

HOCHEI
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Valorile civilizației
continentului african

în dezbaterea specialiștilor din 54 de țări
întruniți la Dakar

Dakar, orașul care a găzduit Festivalul mondial al 
artei negre, a patronat nu demult Congresul interna
țional al africaniștilot. La inaugurarea lucrărilor Con
gresului, în sala teatrului Daniel Sorano se aflau pre
zente 2 000 de persoane. Despre acest important eveni
ment de ordin cultural revista „Jeune Afrique" scrie 
următoarele :

BUCUREȘTIULlli“Partida centrală din penultima zi a „Cupei Bucureștiului” la hochei pe gheată s-a disputat între formațiile București A și C.H.Z. Litvinov (Cehoslovacia). Victoria a revenit bucureștenilor cu 4—3 (1—1, 0—1, 3—1)în deschidere, selecționata secundă trecut chipa rești.
Astăzi, cu începere de la ora 16,30, pe patinoarul „23 August" au loc meciurile C.H.Z. Litvsnov-R. F. a 

Germaniei B ; București A-S.K.A. 
Leningrad.

a R. F. a Germaniei a în- cu 7—3 (2—1, 2—1, 3—1) e- de tineret a orașului Bucu-

R ÎN DUR I
O LA MELBOURNE a avut loc ieri tragerea la sorți pentru stabilirea programului noii ediții a competiției de tenis „Cupa Davis“. Echipa României, care face parte din grupa B, va juca cu echipa Danemarcei
© CUNOSCUTUL AUTOMOBILIST 

SCOȚIAN JIMMY CLARK a cîștigat la Christchurch (Noua Zeelandă) marele premiu dotat cu trofeul „Wi- gram“.

„Evantaiul participării de peste hotare a fost marcat de prezența delegaților din 54 țări. Avanscena era ocupată, de data aceasta, nu de artiști ci de antropologi, lingviști, specialiști în medicină tropicală, critici de artă, geografi, istorici și economiști care și-au dat întîlnire pentru a confrunta rezultatele cercetărilor lor. Congresul și-a propus să contribuie la dezvoltarea studiilor africane. El vizează să stîrnească, după expresia lui Alioune Diop, președintele în exercițiu, „o înțelegere mai clară despre valorile civilizației continentului", o analiză mai pătrunzătoare a căilor și mijloacelor de adaptare la viața modernă.Congresul a pus accentul pe solidaritatea africanilor, fără a nega prin aceasta diversitatea, respectiv diferentele de ordin etnic, caie își au multiple rădăcini. Negrul african acționează pe un teren imens, pe care coexistă de multă vreme cu cultura semitică, berberă, tuaregă sau kabylă. Lumea arabă ocupă pe acest teren un sector deloc neglijabil. Aceste culturi nu pot fi ignorate de lingvistul, istoricul sau filozoful care Ie a- nalizează.

aleFenomenele sociale continentului negru au fost studiate îndeosebi de specialiști neafricani, europeni. Aceștia au pornit de Ia experiența proprie în elaborarea conceptelor și concluziilor lor. Aportul acestora la elaborarea problemelor unor civilizații neeuropene este considerabil. Nu e însă mai puțin adevărat că punc-

pedii de istorie africană" rămîne, în această perspectivă, o preocupare majoră. Inițiativa se bucură de sprijinul UNESCO. Cercetările sint eșalonate pe o perioadă de 10 ani. Inițierea acestei lucrări arată marele interes manifestat în ultimii ani față de inventarul tradițiilor orale ca și față de descoperirea unor noi izvoare scrise. Se poate aprecia acum — iar contribuțiile prezentate la Dakar o dovedesc — că lucrări ale unor autori ca Yacoubi, El Bekri, Ibn Khaldoun, M. Kati, Dan Fodio, El Adji Oumar, Cire Abbas permit reconstituirea
răsfoind presa străină

tul lor de vedere exterior și savant a putut include, ici-eolo, numeroase idei preconcepute, erori de interpretare sau uneori o simpatie excesivă față de fapte minore. Iată de ce africa- niștii au insistat îndelung asupra necesității unei cercetări care pornește dinspre interior și care să fie elaborată i ’ trăit și cultural implică, unei căi sociale, piere originală, o anumită specificitate a ceicetării.Proiectul unei „Enciclo-

chiar de acei ce au i trăiesc în mediul african. Aceasta dacă nu elaborarea africane a științelor cel puțin o apro-

istoriei unor civilizații locale începînd din cele mai vechi timpuri.O altă sugestie a întâlnirii de la Dakar : în afară de literatura arabofonă a R.A.U, literaturile naționale ale altor țări rămîn necunoscute și practic inaccesibile africanilor înșiși. Se descoperă desigur, pe ici-colo, inițiative de antologii bilingve, ca cea publicată în limbile somală și swahibi, în limbile pene și nzakara, în voruba Se cunosc remarcabile proverbe și berbere sau totuși un efort sistematic.
sau amharică. cîteva culegeri de poeme, de povești kabvle, bantu. Lipsește

Ideea „clasici să unei colecții de africani" vizează acopere acest gol. O operă de acest fel cere evident colaborarea lingvistului, criticului literar, istoricului. Ei trebuie să-și înmănuncheze eforturile pentru a clarifica intențiile, tehnicile și extinderea operei mature în limbile africane, care ar putea, la rîndul lor, să fie cuprinse în programele școlare.Profanul ar putea rămîne uimit de prezența la acest congres a geologilor, a matematicienilor sau a specialiștilor în medicină tropicală. Lipsa lor ar fi însemnat să nu se țină seama de necesitatea adaptării cercetărilor științifice la contextul regional. Calitatea contribuției lor a fost aici excepțională, îndeosebi în domeniul medical. Nu mai puțin și a geografilor. Aportul matematicienilor, geologilor și fizicienilor se înscrie pe alt plan. Aceștia pot da sugestii hotărâtoare referitoare la adaptarea tehnicii în Africa. Lor li se datorează, de altfel, recomandarea insistentă de a traduce opere moderne (științe exacte, tehnologice, agronomie etc) în limbile africane, ceea ce nu-i deloc o sarcină ușoară. în ansamblu, greș fida uneilaterale, incontestabil",
rezultatele acestui con- sînt însemnate. în po- dificultăților inerente întîlniri atît de multi- succesul ei este

J. J.: Avem un centru de informare specializat în problemele conducerii întreprinderilor economice, o bibliotecă specială cu 6 000 de cărți și abonamente la 340 de reviste de specialitate din întreaga lume. în plus, întreținem legături cu 400 de institute similare din alte țări. Cei interesați sînt informați cu promptitudine. Edităm două reviste, una pentru cadrele de conducere din economie, care cuprinde știri scurte, și alta pentru cursanți, cu extrase și rezumate ale unor articole din reviste și ziare.- Aș Jirâsek presa știre în comparat în următorii termeni cu institutul tradițional britanic din Henley, de lîngă Londra: „Școala grea de la Henley, în comparație cu institutul de conducere ceh, este un centru de odihnă foarte comod'. Iată o apreciere care ne bucură și ne face să credem că sîntem pe un drum bun.
Ing. Adrian PRODAN

încheia — mi-a spus ing. — arătîndu-vă că în britanică a apărut o care institutul nostru este

vremea
Ieri în țară : vremea a continuat să se răcească în sudul și estul țării. Cerul a fost variabil, mai mult noros în Banat, Oltenia și Dobrogea. Au căzut precipitații temporare, sub formă de ninsoare și lapoviță, în Oltenia și izolate în celelalte regiuni. Vîntul a prezentat intensificări în sud-estul țării, din sectorul nord-est. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între minus 8 grade la Cotnari și Roman și 6 grade la Oradea și Ocna Șugatag.
Timpul probabil pentru zilele 

de 22, 23 și 24 ianuarie. în țară : vreme friguroasă, cu nopți geroase, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Ninsori slabe, izolate. Vînt slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 20 și minus 10 grade, local mai coborîte, iar maximele între minus 12 și minus 2 grade. în București : vreme friguroasă, cu nopți geroase, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Ninsoare slabă la început. Vînt în general slab. Temperatura în scădere.
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Paul Niculescu-Mizil

Senatori americani Extinderea colaborării

crafrce m în R. P. Ungară
critică politica
S. 0. A. in Vietnam

economice Proiecte
româno-cehoslovace

Guatemala, mica republică din A- merica Centrală, trăiește din nou momente de încordare. După o reuniune cu ministrul de interne, cel al apărării și cu principalii șefi ai poliției, președintele statului, Julio Cesar Mendez Montenegro, a declarat „starea de alarmă" pentru treizeci de zile. Decretul anulează o serie de garanții constituționale și interzice orice activitate a partidelor politice. Guvernul a primit „împuterniciri speciale pentru a restabili ordinea". A fost decretată legea marțială. Poliția patrulează pe străzile pustii ale capitalei — relatează agenția U.P.I. Cîteva zeci de persoane au fost arestate.De cîteva zile, presa internațională publică cu regularitate știri despre noi atentate împotriva unor personalități cu vederi progresiste. Agențiile de presă relatează că, din iulie 1966, au fost asasinate circa două mii de persoane. Autorii acestor atentate sînt cîteva organizații teroriste de dreapta — M.A.N.O. sau „Mîna Albă" și N.O.A. (Mișcarea Anticomunistă Națională Organizată și, respectiv, Noua Organizație Anticomunistă). „Tehnica teroriștilor de extremă dreaptă — relevă „Le Monde" — responsabili de asasinarea a numeroase personalități, printre care si membri ai partidului președintelui Mendez Montenegro, este identică. Teroriștii operează mai ales noaptea sau în zori. în mod frecvent se folosesc de legitimații de poliție, pentru a-și ridica victimele de la domiciliu. Uneori ucid pe loc. Alteori, cadavrele sînt regăsite după săptămîni sau luni, păstrînd urmele torturilor și ale armelor de foc". Deși declarate ilegale, aceste organizații, care sînt finanțate de reacțiune și se bucură de sprijinul armatei, acționează nestîn- jenite pe tot cuprinsul țării.în iulie 1966, vîrfurile militare aflate la conducerea tării aveau de ales între a accepta alegerea lui Julio Cesar Montenegro, reprezentantul Partidului Revoluționar, sau o nouă lovitură de stat. în condițiile în care alegerile prezidențiale se desfășurau într-o perioadă de puternice frămîn- tări sociale si Montenegro reușise să-și creeze popularitate prin proiectul său de reforme, a fost preferată prima formulă, dar cu o serie de condiții, care goleau de miez reformele făgăduite. Așa se face că în practică reforma agrară s-a dovedit doar o timidă încercare de a calma tensiunea de la sate și nu a soluționat nici pe departe grava problemă a pămîntului. La fel s-au petrecut lucrurile si cu unele proiecte vizând instituirea unui impozit progresiv pe venituri. în schimb, condițiile sociale s-au înrăutățit. „Două treimi din populație trăiește în mod primitiv ; mortalitatea infantilă este înspăimîntătoare" — declara un înalt funcționar al Băncii guatemaleze. Iar „Le Monde" scrie : „Media de vîrstă nu trece niciodată de 40 de ani ; foamea si lipsa condițiilor de igienă sînt adevărate flagele ; 83 la sută din populație e analfabetă". Situația existentă generează o stare de încordare tot mai acută, masele populare, înșelate în așteptări, își manifestă nemulțumirea prin numeroase acțiuni revendicative.încercarea președintelui de a-și a- plica programul de reforme și, în același timp, de a nu nemulțumi pe potentații civili și militari devenea însă tot mai riscantă. Pînă la urmă Julio Montenegro a fost obligat de șefii militari să semneze o sene de angajamente pe linia concesiilor, a- preciate de forțele de stînga ca o „trădare a propriei platforme electorale".Puterea militarilor guatemalezi reprezintă forța de soc a două sfere de interese — pe de o parte, marii latifundiari autohtoni, care dețin majoritatea covîrșitoare a pămînturilor arabile, și, pe de altă parte, monopolurile nord-americane, în primul rînd „United Fruit Company" care continuă să dețină cele mai mari plantații din țară. Vicepreședintele guatemalez Maroquin Rojas declara că „singura instituție care are puteri și care este respectată este armata". Tot el recunoștea că „aparate americane de la bazele din Panama participă la operații militare în Guatemala și folosesc frecvent napalmul în, zonele în care se crede că se află detașamente ale mișcării de eliberare".După părerea multor comentatori, devine limpede că scopul forțelor de dreapta din Guatemala este de a crea o situație de haos. Atrăgînd tot mai mult guvernul Pe linia concesiilor, compromitîndu-i programul de reforme, instaurînd un climat de teroare albă, se urmărește să se a- jungă la punctul cînd autoritățile civile să poată fi calificate drept „incapabile de a controla situația"^ și prin urmare forțele militare să-și asume din nou puterea în mod for- 
mat Dan MUNTEANU

BUDAPESTA 20. — Corespon
dentul Agerpres Al. Pintea trans
mite : La invitația C.C. al P.M.S.U., 
în zilele de 19 și 20 ianuarie a.c., 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., însoțit de tova
rășul Dumitru Lazăr, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct al 
șefului secției 
C.C. al P.C.R., 
prietenească în 
Iară Ungară.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu tovarășul Zol
tan Komocsin, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., cu privire la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două partide 
și la unele probleme actuale ale 
mișcării comuniste și muncitorești

relații externe a 
a făcut o vizită
Republica Popu-

internaționale. La discuții, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească, a partici
pat, de asemenea, Andras Gyenes, 
adjunct al șefului secției externe a 
C.C. al P.M.S.U.

★

Sîmbătă seara, oaspeții români 
au părăsit Budapesta, îndreptîn- 
du-se spre patrie. La plecare, în 
gara Nyugati, au fost conduși de 
Zoltan Komocsin, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Andras Gyenes, adjunct 
al șefului secției externe a C.C. al 
P.M.S.U., de activiști ai C.C. al 
P.M.S.U.

Au fost de față, de asemenea, Du
mitru Turcuș, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta, și membri ai ambasadei.

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
— Senatorii republicani George 
Aiken și Sherman Cooper au cri
ticat politica vietnameză a admi
nistrației. pronunțîndu-se în fa
voarea unei soluții politice în con
flictul din Vietnam. Declarațiile 
lor au fost sprijinite de William 
Fulbright, președintele Comisiei 
senatoriale pentru probleme ex
terne. Cooper a arătat, printre al
tele, că este timpul ca guvernul 
„să treacă de la vorbe ia fapte" 
în legătură cu recenta declarație 
a R.D Vietnam referitoare la înce
tarea bombardamentelor. La rîn- 
dul său, Aiken și-a exprimat pă
rerea că guvernul încearcă să 
compenseze prin forța militară 
incapacitatea sa politică de a re
zolva problema, „periclitînd pacea 
lumii, îngrijorînd opinia publică 
americană în proporții fără 
cedent în secolul actual".

economice 
italiene

NO! ARESTĂRI ÎN GRECIA

încheierea vizitei tovarășului Maxim Berghianu

pre-

Cîteva importante proiecte e- 
conomice italiene, elaborate in 
timpul din urmă, încep să fie 
puse în aplicare. La Napoli s-a 
constituit societatea „Industria 
napolitană pentru construirea 
autovehiculelor Alfa-Romeo — 
Alfa-Sud“. Noua societate — în 
care întreprinderea Alfa-Romeo, 
controlată de stat, va deține 90 ■ 
la sută din capital, iar I.R.I.- 
Finmeccanica 10 la sută — a sta
bilit ca uzinele Alfa-Sud să _ se 
construiască la Pomigliano d’Ar
co, lingă Napoli.

Se apreciază că aceste măsuri 
vor accelera construirea noii fa
brici de automobile față de ca
re, la prezentarea proiectului, fir
mele particulare au manifestat 
o serioasă opoziție Totodată, se 
studiază problema recrutării și a 
formării forței de muncă necesa
re, precum și amplasarea între
prinderilor anexe uzinei Alfa- 
Sud.

In același timp, a devenit cu
noscută hotărîrea Comitetului 
interministerial pentru progra
marea economică — C.IP.E. — 
care prevede măsuri menite să 
ducă la sporirea sensibilă a ca
pacității de producție a centrului 
siderurgic de la Taranto. Pînă 
în 1971, el va livra 3,4 milioane 
tone de fontă anual, față de 2,2 
milioane tone, cit realizează în 
prezent. Totodată, producția de 
oțel a acestei importante între
prinderi cu capital controlat de 
stat va spori în următorii trei ani 
de la 2,6 milioane tone la 4,5 mi
lioane tone de oțel.

Planurile de extindere a cen
trului siderurgic din sudul Ita
liei prevăd instalarea unui lami
nor la rece, care va produce în pri
ma etapă 500000 tone laminate 
anual, a unui al treilea cuptor 
înalt automatizat și a celei de-a 
cincea baterii de cuptoare la sec
ția cocserie. Investițiile necesare 
acestor lucrări se ridică la apro
ximativ 200 miliarde lire italiene.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă. Cu acest prilej, au fost 
evidențiate multiple posibilități 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării economice prin folosi
rea unor forme noi și a fost elabo
rat un amplu program pentru pe
rioada următoare de activitate.

în timpul șederii sale în Cehoslo
vacia, tovarășul Maxim Berghianu 
a vizitat uzinele „Skoda" din Plzen 
și Uzinele de automobile din Mla
da Boleslav.

★

Sîmbătă, tovarășul Maxim Ber
ghianu a părăsit Praga, îndreptîn- 
du-se spre patrie. La Gara centrală 
din Praga, el a fost condus de 
Oldrich Cernik și de alte persoane 
oficiale cehoslovace. Au fost de față 
Ion Obradovici, ambasadorul Ro
mâniei la Praga, și membri ai am
basadei.

PRAGA 20. Corespondentul 
Agerpres E. lonescu transmite i 
în zilele de 16—19 ianuarie 1968 au 
avut loc la Praga tratativele orga
nelor centrale de planificare din 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
cu privire la colaborarea economică 
reciprocă în perioada 1971—1975.

Delegația română a fost condusă 
de Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării. 
Delegația cehoslovacă a fost con
dusă de Oldrich Cernik, președin
tele Comisiei de Stat a Planifi
cării.

în cadrul discuțiilor au fost exa
minate, în special, principalele pro
bleme privind livrările reciproce și 
cooperarea economică dintre cele 
două țări în domeniul metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, al indus
triei chimice și petroliere, agricul
turii și industriei alimentare.

R. D. Germană 
sprijină declarația 
ministrului de 
externe al R.D. 
Vietnam

Ziarul „l‘Unitâ“ relatează că Parti
dul Comunist din Grecia a dat publi
cității un comunicat în care anunță 
că în ultimele zile poliția greacă a 
arestat un mare număr de condu
cători de stînga. Printre aceștia se 
află Nicos Karras, membru al con
ducerii Uniunii Democrate de Stîn
ga (E.D.A.), Panayotis Katerinis, 
deputai al ED.A., și Takis Benas, 
secretar al Organizației tineretului 
democrat „Lambrakis". în decem
brie 1967 a fost arestată la Atena 
Mina Jannu, deputată și membră 
a conducerii E.D.A., care este în 
prezent grav bolnavă. Președintele 
E.D.A., Iannis Passalidis, se află, 
de asemenea, în stare de arest la 
domiciliu.

Sute de democrați greci — se a- 
rată în comunicatul Partidului Co
munist din Grecia — au fost ridi
cați de acasă și despre mulți nu 
se mai știe nimic. Nu se cunoaște 
nici numărul patrioților aflați în 
închisori sau în lagărele de con
centrare, iar guvernul militar re
fuză să dea informații despre per
soanele arestate. Pe insula Leros 
continuă să fie deținuți deputății 
E.D.A. Grigoris și Skopoulis, pre
cum și luptătorul din Rezistența

greacă Harilaos Florakis, deși sta
rea sănătății lor este gravă. Ilias 
Iliu, șeful grupului parlamentar al 
E.D.A.. și Vasso Katraki — grav 
bolnavi — se află într-un spital 
din Atena, sub supravegherea stric
tă a poliției.

■ ■■
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Uniunea Sovietică si Colum
bia au hotărît să reia relațiile diplomatice cu începere de la 19 ianuarie 1968, anunță agenția TASS.

în 
în

,,Cosmos-200" a fost lansat20 ianuarie în Uniunea Sovietică. Noul satelit artificial al Pămîntului are la bord aparate destinate explorării spațiului cosmic.

In legătură 
cu situația 
din Orientul

IERUSALIM 20 (Agerpres). — Guvernul izraelian a făcut cunoscut vineri că un nou grup de prizonieri de război egipteni au fost repatriați, prin intermediul Crucii Roșii Internaționale. Repatrierea s-a făcut în baza acordului privind schimbul de prizonieri intervenit recent între Iz- rael si R.A.U. *CAIRO 20 (Agerpres). — Corespondentul diplomatic al ziarului „Al Ahram" scrie că R.A.U. a respins propunerile de reglementare a crizei arabo-izraeliene făcute de Gunnar Jarring, trimisul special al secretarului general al O.N.U. în O- rientul Apropiat. Ziarul a precizat că, răspunzînd „unor puncte de vedere și concepții cu privire la o reglementare a problemelor din Orientul Apropiat prezentate de Jarring, oficialitățile R.A.U. au insistat ca Izraelul să-și retragă mai întîi trupele din teritoriile arabe ocupate".în continuare, „Al Ahram" scrie că „Gunnar Jarring a considerat că situația cere o nouă încercare din partea sa, pentru a prezenta noi propuneri de reglementare a crizei".Agenția Reuter a anunțat în legătură cu aceasta că Jarring va reveni la Cairo, după o nouă vizită în Izrael și după ce va lua sfîrșit călătoria ministrului de externe al R.A.U., Riad, în unele capitale arabe.
★AVIV 20 (Agerpres). — Dayan, ministrul apără- Izraelului, într-un interviu ziarului izraelian „Haaretz",TEL Moshe rii al acordat a arătat că se împotrivește evacuării anumitor zone de către forțele izraeliene „De baza unor promisiuni vagi". „Noi vrem — a sdus el — un •acord cu Nasser asupra securității frontierelor si o garanție pentru libera navigație în strîmtoarea Eilath si de-a lungul Canalului de Suez. Dacă acest lucru se adeverește azi imposibil, va trebui să rămînem unde ne aflăm".

Raporturile dintre Turcia 
și guvernul grec

ATENA 20. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite: Ambasadorul Turciei la A- 
tena, Turan Tuluy. a fost primit 
sîmbătă dimineața de ministrul 
afacerilor externe al Greciei, Pa
nayotis Pipinellis, căruia i-a făcut 
cunoscut că guvernul turc a hotărît 
să recunoască în mod oficial actua
lul guvern grec.

Ambasadorul Tuluy a declarat 
ziariștilor că „guvernul Turciei a- 
preciază că din moment ce regele 
Constantin, pe lîngă care a fost 
acreditat reprezentantul diplomatic 
al Turciei, a părăsit Grecia, pro
blema recunoașterii pe plan inter
național a guvernului grec s-a ri
dicat în mod autotnat".

BERLIN 20 (Agerpres). — Guvernul R. D. Germane sprijină declarația ministrului afacerilor externe al R. D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh, din 29 decembrie 1967, în legătură cu rezolvarea problemei vietnameze. A- nunțînd aceasta, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph, în cadrul unei întîlniri cu ambasadorul R. D. Vietnam la Berlin, Nguyen Viet Dung, a condamnat pregătirile făcute de S.U.A. în vederea extinderii agresiunii pe teritoriile Cambodgiei și Laosului, a reafirmat solidaritatea R. D. Germane cu poporul vietnamez și hotărârea de a sprijini în continuare lupta sa împotriva agresiunii.

agențiile de presă
Un avion militar american 

a fost doborît în R. P. Chi
neză la 20 ianuarie de către o unitate antiaeriană a Armatei Populare Chineze de Eliberare. Avionul, fără pilot, zbura la mare altitudine și a pătruns în spațiul aerian al Republicii Populare Chineze în zona provinciei Iunân.

Eugene Locke, adjunct al 
ambasadorului S.U.A. Ia Sai
gon, și-a prezentat demisia, s-a anunțat la Washington. înainte de a deține acest post, Locke a fost ambasador în Pakistan.

„O navă pentru Vietnam". Ziarul „L’Humanite" anunță că Partidul Comunist Francez a făcut o nouă donație de un sfert de milion de franci fondului „O navă pentru Vietnam". Prima donație de aceeași valoare a fost făcută cu cîteva zile în urmă. Ziarul cheamă pe francezi să continue strîngerea de fonduri pentru ajutorarea poporului vietnamez.
Delegația comercială iugo

slavă, condusă de Anton Bole, președintele Camerei Economice Federale a R.S.F. Iugoslavia, a părăsit Manila plecînd spre Bangkok. Potrivit declarației făcute de Bole la plecare, în timpul vizitei în Filipine, delegația a examinat posibilitățile stabilirii de relații comerciale între cele două țări.

în Guineea așa-zis portugheză forjele patriotice dau lovituri tot mai grele 
colonialiștilor. în fotografie o unitatea patriofilor guineezi

Lucrările comisiei mixte 
guvernamentale româno-iranieneTEHERAN 20. — Corespondentul Agerpres N. Popovici transmite: Sîmbătă dimineața au început lucrările Comisiei mixte guvernamentale româno-iraniene. Delegația română este condusă de ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, iar cea iraniană de ministrul economiei, dr. Alinaghi Alikhani. Părțile au examinat evoluția cooperării. economice și tehnice dintre România și Teheran din ultima vreme, constatînd cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a schimburilor comerciale, în contextul relațiilor multilaterale româno-iraniene. Dis-

cuțiile au reliefat maniera promptă, ritmică în care se îndeplinesc obligațiile decurgînd din acordurile și contractele încheiate între cele două țări, precum și interesul comun de a se găsi noi domenii ale extinderii și diversificării colaborării.Seara, în saloanele hotelului Hilton, ministrul economiei iraniene, dr. Alinaghi Alikhani, a oferit în onoarea ministrului comerțului exterior al României, Gheorghe Cioară, un dineu care s-a desfășurat într-o atmosferă amicală, călduroasă.

Semnalul roșu in 
fața stupefiantelor

© Demonstrație stu
dențeasca la Dja- 
karta © „Cosmos

declarat grevă de solidaritate. Ei au refuzat să primească sacii poștali de la spărgătorii de grevă care i-au înlocuit pe șoferii mașinilor poștale. Co- mentînd implicațiile actualului conflict de muncă, ziarul „Australian" relevă că o acțiune atît de organizată și puternică a clasei muncitoare nu a mai fost în Australia din anul 1949.
Acord comercial chino-fin- 

Iandez. La Pekin a fost semnat a- cordul comercial pe anul 1968 între guvernele R. P. Chineze și Finlandei. Acordul prevede sporirea volumului schimbului de mărfuri dintre cele două țări față de anul trecut.

Un acord anglo-sovietic de 
colaborare telinico-științifică a fost semnat de delegația guvernamentală sovietică condusă de V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de stat pentru știință și tehnică, timpul vizitei pe care a făcut-o Anglia.

Noul ministru al apărării 
S.U.A. Președintele Johnson a anunțat că a hotărît să-l numească pe Clark Clifford, fost colaborator al președinților Truman și Kennedy, în postul de ministru al apărării S.U.A., în locul lui Robert McNamara, care va deveni președinte al Băncii Mondiale.

Tratative economice bulga- 
ro-kuweitiene. O delegație economică din R. P. Bulgaria, în frunte cu Ivan Budinov, ministrul comerțului exterior, a purtat convorbiri la Camera de comerț industrială a Kuweitului cu reprezentanți ai cercurilor

de afaceri kuweitiene cu privire la dezvoltarea comerțului, precum și cu ministrul de finanțe, Rahman Al Atifi, asupra viitoarelor relații economice dintre Bulgaria și Kuweit. Membrii delegației au avut, de asemenea, o convorbire cu Ahmed Zeit As-Sahran, președintele parlamentului.
Peste 200 OOO de saci poș

tali au fost stocați în Austra
lia în urma grevei lucrători
lor de la serviciile poștale. Greva a intrat în cea de-a opta zi. Muncitorii portuari, feroviari, personalul de la transportul interurban, funcționarii de la aviația poștală au

Miting studențesc de protest 
la Djakarta. Mii de studenți, membri ai organizației Frontul acțiunii studențești (Kami), au participat sîmbătă dimineața la un miting de protest împotriva politicii financiare și economice a actualului guvern indonezian. Studenții au cerut guvernului să ia măsuri pentru a opri creșterea neîntreruptă a prețurilor la bunurile de primă necesitate, în special la orez, hrana de bază a populației.

O iminentă invazie de lă
custe în Maroc a pus în stare de alertă unități ale armatei și oficialități civile în Maroc. Autoritățile centrale și locale au participat la o reuniune în vederea elaborării unui plan de luptă împotriva invaziei a- nunțate de Organizația pentru Agricultură și Alimentație a O.N.U.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Comisia penthu energia atomică a 
S. U. A. a anunțat că o explozie 
nucleară experimentală a avut loc 
vineri dimineața la „Upper Hot 
Creek Valley*1 în centru] statului 
Nevada. Scopul acestei explozii, 
care a avut o forță echivalentă cu 
un milion tone de t. n. t. , a fost 
de a se măsura mișcările seismice 
terestre pentru a se determina 
dacă acest loc poate servi unor 
experiențe nucleare mai puternice 
decît cele posibile în prezent ia 
poligonul din sud-vestu] statului 
Nevada. Explozia a avut loc la o 
adîncime de 975 metri.

După cum relatează agențiile de 
presă, explozia nucleară subterană 
de vineri pare să fi fost cea mai 
puternică înregistrată vreodată pe 
teritoriul S.U.A. La Elko, oraș

situat la 260 km de locul exploziei, 
un bloc cu patru etaje a fost zgu
duit peste un minut. Seismograful 
Universității californiene Barkelev 
a atribuit exploziei gradul 6 pe 
scara Richter, ceea ce este echiva
lent cu un puternic cutremur de 
pămînt.

* -

UPPSALA 20 (Agerpres) — Ex
periența nucleară subterană ame
ricană care 
noul poligon 
registrată de 
din Uppsala
g.m.t Prof Markus Baath, direc
torul institutului, a declarat că 
este vorba de unda seismică cea 
mai puternică care a fost înregis
trată pînă acum în urma unei ex
plozii nucleare subterane.

a avut loc vineri la 
din Nevada a fost în- 
Institutul seismologie 
(Suedia) la ora 18,26

Printre calamitățile care însoțesc viața modernă, a- buzul de stupefiante constituie un flagel mereu mai nociv pe plan social ca și economic. El cuprinde pături din ce în ce mai largi și, în primul rînd, mase importante de tineri, în marea majoritate din țările occidentale și din cele în curs de dezvoltare. Proporțiile problemei apar din dezbaterile care se desfășoară în prezent la Geneva în cadrul celei de-a 22-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru stupefiante, întrunind reprezentanți din 24 țări producătoare și importatoare de stupefiante și pe teritoriul cărora se exercită un trafic ilicit de droguri. Un număr de alte țări au trimis observatori.O primă constatare, de natură a nu stimula optimismul : în ultimii ani numărul drogurilor a sporit, în ciuda legislațiilor inter-

morală si fizică a milioane de oameni tineri. Este suficient să luăm exemplul morfinei, produs necesar instituțiilor medicale. Cererea mondială se ridică la aproximativ 122 tone anual. Totuși, după date incomplete, în anul 1965 s-au produs numai 35 de tone. In schimb, s-au produs cantități impresionante de opiu care nu sînt destinate nevoilor de terapeutică sanitară. ci toxicomanilor.Opiul nu figurează, de- obicei, în statisticile oficiale, el constituind exclusiv un obiect de speculă ilicită. Traficul este foarte rentabil. El procură anual traficanților sute de milioane de dolari Cocaina, care se extrage din frunzele de coca, constituie obiect de trafic în Europa, America de Nord, Orientul Apropiat și Mijlociu și Extremul Orient. Tn sfîrșit, hașișul (narcotic extras din
CORESPONDENȚA DIN GENEVA 

DE LA HORIA LIMAN

naționale existente. Paralel cu aceasta, a crescut și consumul de așa-zise „medicamente ale psihismului". Numai la Universitatea din California, din 9 000 studenți anchetați, aproape 3 300 au declarat că fumează țigări marijuana. Un student din 17 recunoaște că consumă LSD, un halucinogen care face ravagii în Occident. Nu puține sînt cazurile de schizofrenie și orbire provocate de acest drog de tristă faimă. în Franța, în raport cu anul 1952. anul trecut s-au înregistrat cu 50 Ia sută mai multi consumatori de produse sedative, stimulente, hipnotice etc. Produse psihotrope ca amphetaminele, despre care s-a vorbit mult în vremea din urmă în legătură cu „dopajul" atleților, au îndoliat lumea sportivă internațională. S-a constatat că ele sînt false stimulente că. dimpotrivă, pot fi mortale.Comisia se străduiește să ratifice și să completeze lista produselor periculoase. Pe primul plan se mențin opiul și opiaceele, cocaina și hașișul. Interesul pe care-1 provoacă aceste „vedete" ale drogurilor se da- torește nu numai gradului înalt de nocivitate, ci și dificultăților pe care le creează producția lor ilicită și, mai cu seamă, „desfacerea" lor printr-o uriașă rețea internațională de traficant! lipsiți de scrupule care se îmbogățesc din degradarea

tulpina unei specii de cî- nepă) face ravagii în numeroase regiuni vulnerabile din punctul de vedere al controlului stupefiantelor. Problemă de sănătate publică, toxicomania, este totodată și o importantă problemă de ordin economic. datorită efectelor ei catastrofale. De aceea numeroase țări au adoptat legi foarte severe pentru combaterea traficului și a practicii drogărilor, cipanții la sesiunea siei O.N.U. pentru fiante au insistat rolului nefast pe joacă, în stimularea toxicomaniei, o anumită literatură și filmele urmărind să demonstreze că drogarea ar fi un mijloc de „evadare" O serie de vorbitori au remarcat însă pe drept cuvînt : „Tinerii vor să evadeze din lumea care-i înconjoară, pentru că o consideră imperfectă. Or, drogîndu-se, ei nu fac altceva decît să-și submineze propria lor sănătate, să-și pericliteze propria lor viată". Numeroși panți la dezbateri conizat înlocuirea lor constituind prime pentru toxice, cu culturi < oleaginoase sau utile populațiilor velor țări. în majoritate slab dezvoltate economicește și subalimen- tate.

partici-i au pre-i culturi- materii produse de plante cereale, respecti- marea lor
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