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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeâul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. Marea Adunare Națională se convoacă în a noua sesiune, 

extraordinară, a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 15 februarie 1968, ora 10 di
mineața

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

SOSIREA 
UNEI DELEGAȚII 

A P.C.

IXTII MIli; IMIU TOVARĂȘUL

Marți 6 februarie 1968, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Belgiei la București, Jan

driaenssen, care a prezentat 
scrisorile de acreditare.

(Cuvîntările rostite în

NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL AII YATA

Marți a sosit în Capitală o de
legație a Partidului Comunist Fin
landez, alcătuită din tovarășii 
Hertta Kuusinen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al B.C. Fin
landez, și Olavi Pojkolainen, șeful 
secției relații. externe a C.C. al 
P.C. Finlandez, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La sosirea pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și asupra 
dezvoltării continue a relațiilor 
frățești dintre P.C.R. și P.C.M.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a oferit o masă în cinstea oaspe
telui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit în 
cursul zilei de marți cu tovarășul 
Aii Yata, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Marocan, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră A participat tovarășul 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

UTILAJELOR
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Polonăîn R. P

Plecarea tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

ancheta economică
De pe șantierul unei mari rafinării, 

ce se află în plină construcție la Pi
tești, s-a recepționat recent, telefo
nic, un semnal : era sesizată neres- 
pectarea, de către uzina „Indepen- 
dența“-Sibiu, a termenelor de livra
re la utilajele tehnologice, fapt care 
frînează execuția lucrărilor. în pre
zent, uzina are mari restanțe chiar la 
comenzile ce trebuiau onorate anul 
trec;*V Confruntînd cele semnalate 
,cu ’^situație existentă la Banca de 
I\ ve iții, s-a adeverit că sesizarea 
constructorilor rafinăriei din Pitești 
este întrutotul întemeiată. De fapt, 
încălcarea contractelor, a obligațiilor 
asumate prin semnături de conduce
rea uzinei „Independența" este re
clamată și pe șantierele Combinatu
lui siderurgic Galați, ale Ministeru- 
lui Industriei Construcțiilor, de riion- 
torii rezervoarelor de țiței din Con
stanța,

Iată-ne la Sibiu, în biroul directo
rului comercial al uzinei, tov. Andrei 
Mesea. Discutăm despre restanțe și 
directorul, ajutat de cîțiva func
ționari, ne prezintă o situație care 
pune într-o lumină clară situația li
vrărilor pentru unele șantiere. Pen
tru rafinăria din Pitești, uzina nu a 
livrat 990 tone de utilaje (condensa
toare, coloane, schimbătoare de căl
dură) care aveau termen în trimestrul 
IV 1967. în cazul Combinatului side
rurgic și I.C.M.S.-Galați restanțele 
se ridică la 300 de tone, iar la șantie
rele Ministerului Industriei Construc
țiilor — 450 de tone. A urmat apoi 
„celebra" și obișnuita justificare : „ce 
vreți avem greutăți, îndeosebi în ce 
privește asigurarea unor materiale. în 
piu,,, ministerul tutelar n-a ținut sea- 
m( de capacitatea de producție reală 
a uzinei, stabilind în 1967 sarcini mult 
mai mari. Rezultatul ? Planul valoric 
a fost îndeplinit, dar nu s-au reali- 

' zat o serie de sortimente, multe din
tre ele fiind destinate marilor șan
tiere. De nenumărate ori am sesizat 
greutățile întîmpinate. Noi am spus, 
noi am auzit. Promisiuni ni s-au 
făcut multe. Dar șantierele nu ne.cer 
promisiuni, ci utilajele de care au 
nevoie pentru finalizarea investiții
lor".

Este adevărat că planul dat de mi
nister nu a fost corelat cu posibi
litățile uzinei. Ceva mai mult, anul 
trecut, „Independenței" i-a fost repar
tizată suplimentar o cantitate impor
tantă de utilaje pentru agricultură, 
care nici acum nu sînt gata. Deci, 
conducerea uzinei a găsit imediat mo
tivul justificării rămînerilor în urmă 
în execuția și livrarea utilajelor. în 
acest fel, avînd acoperire, s-a ocupat 
insuficient de pregătirea fabricației, 
de asigurarea la timp a materialelor 
necesare, de folosirea rațională a mij
loacelor tehnice și a timpului de 
muncă.

— Scadențele au trecut. Ce soluție 
s-a adoptat ? Sau, mai precis, ce in
tenționați să întreprindeți pentru ca 
utilajele restante să ajungă cît mai 
repede pe șantiere ?

— Ce soluție ? S-au decalat terme
nele de livrare, începînd cu trimes
trul I și terminînd cu IV din acest an, 
ne-a răspuns directorul comercial.

Adică, șantierele și montorii să mai 
aștepte. Nu se nesocotesc oare, de că
tre conducerea uzinei, consecințele și 
pierderile care se pot ivi în detrimen
tul economiei naționale prin nepune- 
rca în funcțiune la termen a noilor 
obiective ? De fapt, nici în ianuarie 
nu s-au respectat reeșalonările. Din 
31 de utilaje pentru Combinatul si
derurgic Galați nu s-au livrat decît 
20, rămînînd de executat și expediat 
cele mai importante. Nu numai că 
ritmul livrărilor este lent. în uzină 
s-a creat o anomalie : lucrîndu-se la 
restanțe, se dereglează procesul nor
mal de realizare a planului pe acest 
an, lanțul rămînerilor în urmă întin- 
zîndu-se mai departe.

Un furnizor, care în general se 
bucură de un bun prestigiu, dar că
ruia i s-au făcut de la un timp re
proșuri în ce privește disciplina con
tractuală, este și uzina „Unio“-Satu 
Mare. Pe adresa acesteia au sosit re- 
clamații de la fabricile de zahăr din 
Oradea și Corabia (fiecare pentru 24 
transportoare), Ministerul Industriei 
Construcțiilor, Uzina de produse so
dice Govora, Combinatul de îngră
șăminte azotoase Tg. Mureș, C.S. Ga
lați și altele. Zeci de transportoare, 
unele poduri rulante și alte utilaje 
n-au fost livrate, potrivit obligațiilor 
asumate, pînă la sfîrșitul anului tre
cut.

La toate acestea, tov. ing. P. Ta- 
maș, directorul comercial adjunct al 
uzinei, ne-a răspuns : „Anul trecut 
am primit unele sarcini suplimentare, 
în consecință, trebuia lăsat ceva

pentru 1968. Am convenit cu o serie 
de beneficiari ca utilajele restante să 
fie livrate în primele luni ale acestui 
an". Situația este, în mare măsură, 
similară cu cea de la „Independența"- 
Sibiu. Totuși, au mai acționat și alte 
cauze. Printre ele se numără neasigu- 
rarea din timp a documentațiilor de 
execuție și contractarea cu întîrziere 
a utilajelor. In acest sens, la „Unio" 
ni s-a relatat că unii beneficiari nu 
au renunțat încă la practica predării 
cu întîrziere a proiectelor de execuție. 
Consecințele : uzina este nevoită să

Nicolae CUCUI

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., împreună cu to
varășul Andrei Ștefan, prim ad
junct al șefului Secției internațio
nale a C.C. al P.C.R., a plecat marți 
dimineața la Varșovia, unde, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
va face o vizită de prietenie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, Ilie Rădulescu, Sion Bujor,

șefi de secție la C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid.

A fost de față Jerzy Fidler, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la București.

★
In aceeași zi, tovarășul Paul Ni

culescu-Mizil, împreună cu tovară
șul Andrei Ștefan, a sosit la Var
șovia. Pe aeroport se aflau în în- 
tîmpinare A. Starewicz, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., J. Ciesak, șeful 
secției relații externe, și activiști 
ai C.C. al P.M.U.P;

Au fost de față. Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia, și membri ai 
ambasadei.

(Continuare în pag. a III-a) (Agerpres)

Exercițiul inteligenței
proporțional totdeaunaOmul e singura speță 

care se bucură de avanta
jul moștenirii istorico-so- 
ciale și dezvoltînd-o, înno- 
ind-o, o predă ca știință, 
artă, instituții, pe scurt ca 
civilizație, cultură și pro
gres uman de la înaintași 
la urmași.

Dar în epoca contempo
rană informația multilate
rală, progresul tehnico-ști- 
ințific, cultura, devenite 
tot mai mult o necesitate a 
vieții moderne și a maselor 
populare largi, cresc cu o 
rație de ordinul progresiei 
geometrice față de progre
sia aritmetică în ceea ce 
privește capacitatea indi
viduală de a le cuprinde 
după cunoscutele și ades 
învechitele metode de în
vățare si educație, în 
cursul relativ scurt al vie
ții omenești. Iar o limită în 
viitor atît a necunoscutului

Opinii acad. Mihai BENIUC

electronice, ordi- 
bionica, informa

tica și toate mijloacele de
(fără discuție cognoscibil !) netice,
și a posibilităților omului natorii,
de a cunoaște nu se preve- C__ 
de nicăieri. Dimpotrivă — azi ale cercetării științi- 
se pare că sîntem abia 
începuturi, datorită pe 
o parte eliberării de preju
decăți și constrîngeri socia
le nedrepte a omului, în 
primul rînd prin perspecti
vele deschise lumii de so
cialism, pe de altă parte

fice și tehnice, menite să 
scutească omul de operații 
irealizabile în timp, ca 
precizie și ca forță vie in
dividuală sau colectivă, nu 
fac decît să sporească cu
antumul de informație și 

„„___ t _ __ __ ___ progres cu un multiplu și
datorită progreselor din se- cu o rapiditate ce depășeș- 
colul XX, atît în macro- ‘ ~
cît și în microcosm, atît în 
structura anorganică, cît și 
în cea organică a ma
teriei. Rezultate ale in
teligenței și experienței 
moderne, mașinile ciber-

la 
de

te imaginația comună. (Că 
toată această vertiginoasă 
propășire omenească pe dru
mul științei, tehnicii 
extinderii în masă a 
ței și posibilității de 
ralizare nu crește

șl al 
dorin- 
cultu- 
direct

proporțional totdeauna cu 
progresul etic al Omenirii 
— e o altă chestiune, asu
pra căreia mai revin).

Dar se pune o problemă: 
anume dacă inteligența u- 
mană, factor esențial al 
uriașului progres ai cărui 
martori sîntem în epoca 
contemporană, nu e din ce 
în ce mai mult în așa mă
sură solicitată să se spe
cializeze, să profesionali
zeze strict individualitatea, 
încarcerînd-o într-un do
meniu de activitate social
mente necesară, încît în
gustează orizontul omului 
și umbrește viziunea de an
samblu despre lume. Iar 
aceasta ar însemna un pe
ricol, nu numai în sensul 
reducerii gradului de co- 
municabilitate între oameni 
prin închistare profesională,

(Continuare în pag. a IV-a)

REPLICA DE FOC
A VIETNAMULUI

De o săptămînă, din Vietnamul de 
sud sosesc în avalanșe știri cu un ca
racter neobișnuit ; ele umplu buleti
nele tuturor agențiilor de presă și 
posturilor de radio, sînt plasate la 
îoc de frunte în marile cotidiene din 
lume. Pe întreg teritoriul sud-vietna- 
mez, de la Khe Sanh, în apropierea 
paralelei 17, pînă la Camau, în delta 
Mekongului, se desfășoară o vijelioa
să ofensivă a forțelor patriotice - ™ 
cea mai puternică în perioada de 
opt ani a războiului — făcînd să ar
dă pămîntul sub picioarele cotropito
rilor și ale marionetelor lor. Unități 
ale Armatei de eliberare sud-viet.na- 
meze au declanșat simultan fulgeră
toare acțiuni de 
de orașe, au stră
puns inelele de a- 
părare a majori
tății bazelor ae
riene americane, 
au eliberat întinse 
regiuni rurale.

Vădind un re
marcabil elan de 
luptă, patrioții au 
dat grele lovituri

luptă în peste 40

comentariul zilei

UN SIMBOL COMPROMIS?
însemnări din comerțul alimentar

Cumpărătorul de azi apelează tot 
mai mult la formele moderne, rapide 
de deservire. Care sînt ele ? Ne refe
rim de regulă la magazinele și unită
țile de alimentație publică cu auto
servire, la expresuri, la unitățile cu 
expunere deschisă, la automagazine, 
rulote, la comerțul prin poștă. în 
însemnările de față ne propunem să 
punem în discuție alte forme de de
servire, astăzi mai necesare decît ori- 
cînd. E vorba de casele de comenzi.

în definitiv, ce înseamnă o casă 
de comenzi ? Este o întreprindere, un 
oficiu comercial, la care cumpărăto
rul apelează de la distanță. în Bucu
rești funcționează două case de co
menzi : „Unic", tutelată de Direc
ția generală a marilor magazine din 
M.C.I., și „Mercur", în subordinea 
Direcției comerciale a orașului 
București.

Din capul locului, e necesar 
răspundem la o întrebare : de ce 
bucură de aprecierile publicului
ceste forme de deservire ? Ne răs
pund :

• Tov. P. Petrescu, director co
mercial la I.C.S. „Comaliment" : „E 
mai avantajos să faci o comandă te
lefonic și să primești marfa la domi
ciliu la o anumită oră, decît să te 
deplasezi la magazin de fiecare dată 
cînd ai nevoie. Aceasta cu atît mai 
mult atunci cînd cantitățile sînt
mari. Pe de altă parte, suma modes- .

comenzi. Doar pentru mîine. Dacă 
faceți comanda, veți primi marfa în
tre orele 10—14 și 14—20, „la ale
gere".

Deci, pentru azi cînd am eu, cum
părător, nevoie, „nu se mai poate". 
Se poate pentru mîine, pentru poi- 
mîine, pentru săptămînă viitoare 1 
Ne punem în situația unui consuma
tor care are neapărată nevoie de 
mărfuri în aceeași zi și nu poate

George POPESCU

dat_ grele lovituri inamicului, pro- 
vocîndu-i însemnate pierderi mate
riale și umane. în luptele an
gajate în centrul Saigonului, patrio- 
ții au făcut adevărate minuni de cu
raj și vitejie, de ingeniozitate și 
măiestrie militară. Este semnificativ 
că președintele S.U.A. și autoritățile 
de la Saigon au anunțat chiar din 
prima zi „eșecul total" al ofensivei 
și al „operației Saigon". Dar a trecut 
o săptămînă și forțele patriotice con
tinuă să dețină poziții puternice, să 
dea lovituri neașteptate, surprinză
toare prin tactica, spiritul de neîn
fricare și combativitatea lor. Drape
lul Frontului Național de Eliberare 
continuă să fluture deasupra fostei 
capitale a Vietnamului, orașul Hue, 
ca și deasupra a numeroase alte ora
șe, patrioții avînd în continuare ini
țiativa.

Toate aceste operațiuni se desfă
șoară în condiții eroice, căci nu poa
te fi ignorată superioritatea inamicu
lui — în număr și armament — fap
tul că bătăliile se dau la orașe, sau 
împotriva bazelor puternic fortifica
te, teren pe care adversarul și-a 
constituit punctele sale de sprijin.

Opinia publică progresistă de pre
tutindeni salută cu un sentiment de 
caldă simpatie noile victorii obținute 
de forțele patriotice în lupta pentru 
libertate.

Milioane de cetățeni ai României 
socialiste, care au urmărit și urmă
resc cu admirație profundă glorioasa 
luptă a poporului vietnamez își mani
festă solidaritatea fierbinte, interna- 
ționalistă, cu cauza sa dreaptă, salu
tă cu căldură pe eroicii ostași ai Ar
matei- de eliberare sud-vietnameză, 
pe toți cei care, demonstrînd un ma
re curaj și spirit de abnegație, au dat 
în aceste zile noi lovituri grele inva
datorilor străini și marionetelor lor. 
Dînd glas sentimentelor de solidari
tate frățească ale întregului popor 
român, conducerea de partid și de 
stat a României, în mesajul adresat 
recent Comitetului Central al F.N.E.,

cu prilejul celei de-a șaptea aniver
sări a acestuia, urează bravului po
por din Vietnamul de sud ca, sub 
conducerea reprezentantului său au
tentic — Frontul Național de Elibe
rare — să obțină victoria deplină în 
lupta împotriva agresiunii S.U.A., să 
înfăptuiască cu succes programul po- 
Iitio al Frontului de dezvoltare li
beră, independentă și democratică a 
țării, pentru realizarea aspirațiilor 
sale naționale — reunificarea pașnică 
a patriei.

Nu e greu de desprins semnificația 
actualelor evenimente din Vietnamul 
de sud. Ele arată unitatea populației 
din Vietnamul de sud în lupta îm
potriva agresorilor ; ele arată că 

Frontul Național 
de Eliberare con
stituie o puterni
că forță politică, 
militară și socială, 
iar Armata de eli
berare sud-viet- 
nameză pe care o 
conduce este un 
organism bine in

struit, mobil și cu mare capacitate de 
luptă, în stare să desfășoare acțiuni 
complexe, coordonate, în condiții di
verse și pe teritorii întinse.

Se vădește în mod ptegnant în a- 
ceste zile zădărnicia propagandei a- 
mericane ca și a măsurilor poliție
nești avînd menirea de a despărți 
populația — inclusiv prin garduri de 
sîrmă ghimpată — de forțele sale ar
mate. Armata populară, detașamen
tele de partizani, poporul din Viet
namul de sud formează un tot uni
tar, iar Frontul Național de Eliberare 
este exponentul aspirațiilor lor fun
damentale. Operațiuni ca cele din ul
timele zile, lansate simultan în zeci 
de orașe importante, nu sînt evident 
posibile decît cu concursul activ al 
urnii întreg popor.

Al. CAMPEANU

(Continuare în pag. a Vl-a)

să 
se 
a-

tă care se plătește pentru transport 
compensează cu prisosință timpul e- 
conomisit la efectuarea cumpărături
lor obișnuite".

© Tov. C. Sfideanu, contabil șef la 
O.C.L. „Alimentara" N. Bălcescu : 
„Omul e dispus să apeleze la servi
ciile casei de comenzi și din alte 
motive. Adesea, pentru a cumpăra 
toate mărfurile pe care le dorește, e 
nevoit să colinde prin mai multe uni
tăți. Or, găsind toate mărfurile a- 
dunate la un loc și pe deasupra ne- 
fiind nevoit nici șă se deplaseze, ci 
doar să dea un telefon, e firesc să 
aprecieze această formă de comerț".

Practic, lucrurile sînt organizate 
astfel : cetățeanul comandă — tele
fonic sau personal, la sediul între
prinderii — mărfurile pe care le do
rește, lucrătorii le aleg degrabă, le 
împachetează și le expediază cu mij
loace auto la adresa indicată ; în ca
zul cînd comanda s-a făcut „pe loc", 
este pregătită pentru ora la care 
cumpărătorul va veni s-o ridice. Or
ganizarea pare ideală. Telefonăm să 
vedem 
Facem 
ferite, 
cit și 
10—11.

— Am dori să primim la domiciliu, 
pentru ora 18, mărfurile cutare.

Răspuns : „Pentru azi nu mai luăm

cum se întîmplă în realitate, 
mai multe probe, în zile di- 
Telefonăm atît la „Mercur", 
la „Unic".: în jurul orelor

★

Tovarășul Aii Yata, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comu
nist Marocan, a sosit în Capitală 
marți dimineața.

La sosire, în Gara de Nord, oas
petele a fost întîmpinat de tova
rășii Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid. (Agerpres)

Șantierul naval Constanța
(Foto : S. Cristian)

Mnf

T elegramă
CELUI DE-AL VIII-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIA
NEW-DELHI

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delegațr- 
lor la cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist din India un 
salut cordial și urări de succes în desfășurarea lucrărilor Congresului.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în activitatea consacrată apă
rării intereselor și drepturilor fundamentale ale maselor muncitoare, 
independenței naționale, cauzei păcii, democrației și socialismului.

(Continuare în pag. a II-a)

fost aprinsă
la Grenobleo

a început

(Continuare 
în pag. a V-a)

V
Anglia, 
(pentru

ieri
Gaulle, a luat 

oficială.
la Grenoble 

deschiderii 
zecea ediții a 
Olimpice de

Flacăra olimpică a
CORESPONDENȚA TRANSMISA 

DE AL. GHEORGHIU

Marți dupa-amiază a 
avut loc pe stadionul o- 
limpic de 
ceremonia 
celei de-a 
Jocurilor 
iarnă.

Festivitatea
la ora 15,05 (ora locală), 
cînd președintele Repu
blicii Franceze, generalul

Charles de 
loc în tribuna

In sunetul marelui marș 
triumfal defilează dele
gațiile olimpice. In frun
te se află, potrivit tradi
ției, delegația sportivilor 
greci. Echipați în costu
me pitorești, multicolore, 
defilează (în ordinea al
fabetului francez), spor-

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tivi și sportive din : R. F. 
a Germaniei, R. D. Ger
mană, Argentina, Austra
lia, Austria, Bulgaria, Ca
nada, Chile, Coreea de 
Sud, Danemarca, Spania, 
S.U.A., Finlanda, 
Ungaria, India 
prima oară prezentă la 
aceste întreceri), Iran, Is
landa, Italia, Japonia, Li-

ban, Lichtenstein, Maroc, 
R. P. Mongolă, Norvegia, 
Noua Zeelandă, Olanda, 
Polonia. A urmat delega
ția României, formată din 
38 de sportivi (boberi, 
hocheiști, schiori, biatlo- 
niști). Drapelul nostru 
tricolor este purtat de
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au 
de

ani, se ajunge la 
deloc îmbucură- 
pe această linie 
multe „goluri".

cazuri — și 
lipsurile în or- 

și urmărirea 
lucrărilor, pe 

au de-
întîrzieri în pre- 

acestora către e- 
și tipografii, ceea 
condus la apari- 
difuzarea tardivă a

O B„ »> rs alg■L. i&t'v
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Cartierul Tomis Nord din Constanța

INTRE ADUNĂRI
După cum este cunoscut, Conferin

ța Națională a partidului a hotărît 
modificarea prevederii articolului 48 
din Statutul P.C.R., privitor la con
vocarea adunării generale a organi
zației de bază. Noua formulare, po
trivit căreia „Organul superior al 
organizației de bază a partidului 
este adunarea generală, care se 
convoacă, de regulă, o dată la trei 
luni", corespunde întru totul reali
tăților vieții și cerințelor actuale 
ale muncii de partid. Prin adopta
rea acestei măsuri s-a urmărit, ca un 
scop esențial, activizarea tuturor 
membrilor de partid, sporirea ope
rativității și răspunderii în soluțio
narea problemelor, plasarea centru
lui de greutate al întregii activități 
de partid în acțiunile practice, con
crete și nu în organizarea de ședin
țe peste ședințe.

Firește, în noile condiții sporesc 
considerabil atribuțiile birourilor și 
comitetelor organizațiilor de partid 
ca organe executive care — așa cum 
se prevede în Statut — conduc în
treaga activitate curentă a organiza
ției între două adunări. în acest răs
timp, comuniștii desfășoară cel mai 
mare și important volum de muncă. 
Atribuția fundamentală a birourilor 
organizațiilor de bază este de a or
ganiza și controla efectiv, curent, 
îndeplinirea sarcinilor de către mem
brii de partid, în timp ce adunarea 
generală este chemată să stabilească 
sarcinile majore, punctele cardinale 
ale activității organizației.

Experiența a confirmat cît este de 
util ca în noile condiții — pentru o 
mai bună cuprindere si întrepătrun
dere a muncii pentru îndeplinirea 
sarcinilor de perspectivă cu cele cu
rente, pentru a imprima operativi
tate întregii munci de partid fără a 
dispersa forțele în acțiuni numeroa
se, dar puțin eficiente — organiza
țiile de bază să-și întocmească pla^ 
nuri de muncă trimestriale, care să 
prevadă principalele acțiuni ce ur
mează a fi întreprinse în trimestrul 
respectiv, stabilind nominal răspun
deri și termene ferme de îndepli
nire.

Investigațiile făcute de curînd prin 
cîteva organizații de bază au arătat 
că marea majoritate a birourilor or
ganizațiilor de bază și comitetelor de 
partid au înțeles sensul indicațiilor, 
exigențele noi care se pun. în acest 
context apare distonantă situația 
cînd, uneori, se mai vădesc ten
dințe de cramponare față de metode 
ce s-au dovedit rutiniere, formale. 
Persistă încă pe alocuri concepția 
potrivit căreia problemele muncii de 
partid ar putea fi soluționate doar 
prin ședințe. Comitetul de partid de 
la Fabrica „Vîlceana" din Rîmnicu 
Vîlcea si-a programat să analizeze 
în ședința sa din februarie „activita
tea atelierului de întreținere privind 
întreținerea utilajelor" pentru ca în 
ședința din luna următoare să revi
nă analizînd activitatea aceluiași a- 
telier, de această dată însă sub as
pectul realizării planului de inves
tiții.

în timp ce unii mai caută si acum 
subiecte pentru organizarea de șe-

dinte peste ședințe, dar în urma că
rora de cele mai multe ori lucrurile 
rămîn nerezolvate, tovarășii AUREL 
BOG și IOAN MANDRIC, secretari 
ai unor organizații de bază de la U- 
zina de anvelope „Danubiana" din 
Capitală, ne-au vorbit despre măsu
rile întreprinse de birourile organi
zațiilor de bază pentru a curma a- 
semenea situații. Interlocutorii ne-au 
relatat că au avut în vedere găsirea 
acelor mijloace care să asigure înde
plinirea ireproșabilă a planului pe a- 
nul în curs și că premisele unei 
activități rodnice sînt asigurate doar

viața de partid
■

Sporesc 
sansele 
la Loto-
Pronosport

540 milioane lei. Iată cifra ce 
reprezintă cîștigurile distribuite 
numai anul' trecut de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport. 
Dintre numeroasele premii amin
tim cele 807 autoturisme de dife
rite mărci și capacități.

Noile formule de participare la 
concursuri și trageri suscită un 
tot mai viu interes. Șansele parti- 
cipanților devin tot mai mari. în 
luna ianuarie, de exemplu, pe 
lîngă alte importante premii, au 
fost atribuite cîștigătorilor 100 de 
autoturisme.

Formulele tehnice de desfășu
rare a diferitelor concursuri și 
trageri ale anului 1968 oferă noi 
avantaje jucătorilor. Plafonul pre
miilor se mărește pînă la 200 000 
lei pentru o singură variantă cîș- 
tigătoare 1 Interesant pentru par- 
ticipanții la sistemele Pronosport 
este faptul că, prin desființarea 
reporturilor, întregul fond de 
premii se împarte la concursul 
respectiv, putîndu-se cîștiga și cu 
8 rezultate.

Și pînă acum, mulți dintre ju
cătorii la Loto-Pronosport s-au 
numărat printre cîștigătorii unor 
călătorii în străinătate. Primul 
concurs special Pronoexpres al 
anului 1968 oferă cîștigătorilor 
50 de excursii de 10 zile în Italia 
și 50 de excursii de 14 zile în 
U.R.S.S.

La viitoarele trageri și con
cursuri din acest an vor fi atri
buite și alte excursii cu itinerare 
interesante și atrăgătoare.

atunci cînd se pornește de la cerin
țele concrete ale vieții, de la obiec
tivele majore pe care fiecare colectiv 
le are în față la locul lui de muncă.

Dovedind receptivitate față de o 
Idee înaintată, capabilă să determine 
o eficientă economică ridicată, bi
roul organizației de bază nr. 12 nu 
numai că și-a însușit propunerea 
comunistului loan Ștefan, din secția 
de automatizări, de a se extinde în
registrarea automată a producției, 
dar a pus-o în fata organizației ca 
pe o sarcină fundamentală, dîndu-i 
caracterul unei acțiuni de amploare, 
de masă. în realizarea acestui obiec
tiv sînt antrenați toți membrii or
ganizației — electroniști, ingineri, 
specialiști în automatizări, proiec- 
tanți, lucrători din domeniul apro
vizionării, muncitori cu înaltă cali
ficare.

— Cum ați declanșat acțiunea, 
adică cu ce s-a început 1

— N-a fost nevoie de o ședință spe
cială, ne spune tovarășul loan Mân
drie. O acțiune concretă, de înaltă 
eficientă economică, capabilă să con
tribuie la îmbunătățirea activității 
colectivului, este ea însăși un argu
ment convingător care-i determină 
pe oameni să participe nemijlocit la 
atingerea scopului propus.

Motivul pentru care biroul or
ganizației de bază a socotit oportun 
să repartizeze fiecărui membru de 
partid sarcini concrete este lesne de 
înțeles : trebuie să trecem de la rea
lizarea a 12 matrițe lunar în anul 
trecut la 25 în acest an — conti
nuă tovarășul Bog. 
torire cunoscută 
vul.

De relevat în 
mîntul cu care 
tiilor de bază nr. 11 si 12 de la „Da
nubiana" au stabilit membrilor de 
partid sarcini concrete, izvorîte din 
necesitățile reale ale muncii. Unele 
dintre sarcini sînt individuale, altele 
au fost stabilite pentru un grup de 
comuniști ; sînt aici membri de 
partid care au sarcini permanente, 
alții — temporare. Ceea ce au 
urmărit în primul rînd birourile or
ganizațiilor de bază a fost activi
zarea tuturor membrilor de partid, 
dezvoltîndu-se în acest fel spiritul 
de răspundere pentru întreaga acti
vitate a organizației.

Este de la sine înțeles că nici o or
ganizație nu-si poate pune în valoa
re forța de care dispune, întreaga 
capacitate organizatorică și politică 
dacă nu va fi înlăturată situația 
existentă în unele locuri unde, în 
timp ce o parte din membrii de 
partid sînt supraaglomerați cu sar
cini, alții sînt lăsati în afara sferei 
preocupărilor pentru că „ar fi greu 
de urnit din loc".

Organizația de bază P.P.L. schim
bul B de la C.I.L. 
are nu mai puțin de 
menii bucurîndu-se 
meritat prestigiu, 
nică situația cînd 
organizație cîțiva tovarăși, printre ca
re Iordana Iancu și Ilie Popa, sînt 
copleșiți cu tot felul de sarcini ob
ștești (pe care evident nu le pot în
deplini în cele mai bune condiții), 
în timp ce marea majoritate a mem
brilor organizației sînt convocați 
doar la adunări generale. Nu cum
va este vorba în acest caz de sub
estimarea posibilităților reale ale 
fiecărui comunist de a-și aduce con
tribuția la rezolvarea sarcinilor ce 
stau în fata organizației ? în acest 
„stil" de muncă se reflectă de alt
fel deficiente asemănătoare întîlni- 
te si în activitatea comitetului de 
partid din combinat.

— Se obișnuia ca 
rile generale sau în 
rilor organizațiilor 
membrii de partid să prezinte 
informări despre activitatea per
sonală ?

— După părerea mea, aceasta re
prezintă o obligație nemijlocită a bi
roului organizației de bază ce derivă 
din faptul că el are menirea de a 
repartiza sarcini membrilor de 
partid în raport cu necesitățile cu
rente și de perspectivă, de a orga
niza și controla felul cum sînt înde
plinite. Dacă s-ar aștepta prilejul 
unei adunări generale, adică trei 
luni, pentru a discuta asemenea as
pecte operative ale muncii ar însem
na să se neglijeze tocmai esențialul, 
efectul scontat.

La această părere a tovarășului 
Aurel Bog am adăuga observația to
varășului CONSTANTIN BEJENARU, 
locțiitor al secretarului comitetului 
de partid de la „Danubiana", care 
spunea că „în noile condiții birouri
le organizațiilor de bază au un cîmp 
nelimitat de acțiune. Rezolvarea o-

Este o înda- 
de întreg colectl-

acest caz discernă- 
birourile organiza-

Rîmnicu Vîlcea 
74 membri, oa- 
de un bine- 
Este anacro- 

în această

în adună- 
fața birou- 

de bază

perativă, „din mers" a unor sarcini 
este posibilă prin analizarea și solu
ționarea de către birou a unui com
plex de probleme cum ar fi unele 
aspecte ale activității economice, 
desfășurarea învătămîntului de 
partid, activitatea organizațiilor de 
masă ș. a., care înainte constituiau 
obiectul dezbaterilor în adunări ge
nerale. Procedînd astfel, birourile 
organizațiilor de bază au totodată o- 
bligația de a informa sistematic și 
concis adunarea generală asupra ac
tivității comuniștilor între adunări, 
a concluziilor desprinse și măsurilor 
luate".

Aportul concret al comuniștilor în
tre două adunări generale la soluțio
narea problemelor muncii de partid 
depinde în mare măsură de felul 
în care birourile si comitetele orga
nizațiilor de partid reușesc, ca or
gane executive, să conducă activita
tea curentă, astfel ca organizația să 
devină forța dinamică a colectivu
lui, să declanșeze elanul și iniția
tiva maselor, mobilizîndu-le la rea
lizarea politicii partidului.

Constantin MORARU 
Gh. G. POPESCU

Cel ce intră într-un maga
zin să-și cumpere stofă își 
alege, desigur, pe aceea a cărei 
culoare îi place mai mult. Dar 
înainte de toate, importantă 
este calitatea. De aceea, sto
fele sînt supuse unui examen 
mai amănunțit : desenul, gro
simea, tușeul, șifonabilitatea 
sînt analizate pe rînd.

ÎNTREPRINDEREA IN
DUSTRIALĂ DE STAT „LI
BERTATEA" din SIBIU, re- 
utilată cu utilaj modern, pro
duce stofe frumoase, de cali
tate, într-o varietate de culori 
și nuanțe care se bucură de 
aprecierea pozitivă a cumpă
rătorilor.

Stofele fine bărbătești și de 
damă, produse de întreprinde
rea sibiană, trec cu succes exa
menul calității și „la purtare". 
Rezistența firului și a culorii 
la călcat, la ploaie și soare 
conferă stofelor sibiene cali
tăți de necontestat.

întreprinderea „Libertatea" 
produce și furnituri pentru 
croitorie : vată, vatelină și 
vatir.

Acțiunii de popularizare 
turistică i se alocă de că
tre stat importante fonduri 
materiale și bănești, orga
nismul îndrituit în chel
tuirea lor fiind Oficiul Na
țional de Turism. Sînt a- 
ceste fonduri folosite cu 
maximă eficiență, reușesc 
ele să atingă scopurile 
pentru care sînt cheltuite ? 
La asemenea întrebări nu 
se poate răspunde, deocam
dată, întru totul afirmativ, 
încercînd o analiză limi
tată a cîtorva laturi ale ac
tivității de propagandă tu
ristică desfășurată în ul
timii trei 
concluzia, 
toare, că 
mai sînt
Afirmația se bazează pe da- 

ultimului control efec- 
de Ministerul Finanțe- 
ale cărui concluzii 
însușite de factorii 

resort din O.N.T.
în unele 

puține — 
ganizarea 
realizării 
faze redacționale, 
terminat 
darea 
dituri 
ce a 
ția și 
materialelor de propagan
dă față de perioadele de 
sezon. Urmarea ? Menține
rea lor în stoc timp înde
lungat, realizarea unor lu
crări cu date de informare 
șl fotografii depășite. Dar, 
evident, pierderea cea mai 
mare constă în lipsa aces
tor publicații atunci cînd 
erau necesare. Un exem
plu : broșura „Excursii pe 
litoral", avînd ca obiect 
prezentarea principalelor 
acțiuni turistice ce se or
ganizează în țară și străi
nătate pentru turiștii 
străini sosiți pe litoral, a 
fost prevăzută în planul de 
apariție pentru luna iunie 
1967. Or, predarea cu în
târziere a lucrării către ti
pografie a făcut ca numai 
un sfert din tiraj să fie 
tipărit și difuzat la înce
putul lunii 
în valoare 
s-a primit 
tembrie și 
iar în prezent stochează. 
Pentru cît timp ? Se pare 
că pentru totdeauna, în- 
trucît imprimarea emble
mei „anul turistic interna
țional 1967“ și îmbunătăți
rile firești ce se vor aduce 
acțiunilor turistice organi-

zate pe litoral în anul 1968, 
fac broșura anacronică. La 
fel, lucrarea „Seară româ
nească la Băneasa", plani
ficată să apară la începu
tul sezonului 1967, pentru a 
prezenta turiștilor progra
mul excursiilor organizate

ticitatea și „vîrsta infor
mațiilor pe care le conține. 
Astfel, lucrarea „România, 
informații turistice", apă
rută la sfîrșitul anului 1966 
și începutul anului 1967 în- 
tr-un tiraj de 300 000 
exemplare (și pentru care
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august. Restul, 
de . 251 000 lei, 
în lunile sep- 
octombrie 1967,

de către Agenția de turism 
internațional, ca și pre
zentarea restaurantului de 
vară, a băuturilor și pre
paratelor culinare servite 
aici, a apărut abia la 31 
august, cînd interesul ei 
era, oricum, diminuat. 
Toate exemplarele tipărite 
se află în stoc. In aceeași 
situație se află și pliantul 
„Radio vacanța", care în 
ioc să fie tipărit și difuzat 
pe litoral în plin sezon, a 
apărut abia în luna sep
tembrie.

în multe cazuri, întîr- 
zierea apariției unei pu
blicații sau a alteia e du
blată și de o calitate cu 
totul îndoielnică în ceea ce 
privește realitatea, auten-

s-a cheltuit suma de 
500 000 lei), conține foto
grafii total depășite, Bule
vardul Magheru, de pildă, 
apărînd pe vremea cînd cir
culau încă 
harta 
balneo-climaterice" 
tă o serie 
tăți : localitatea 
gurează 
fapt se 
Olăneștii 
nord de 
Sîngeorz 
ra din 
regiunea 
de altă 
titățile 
pliantul „Oradea" apărut 
în 1966 în 27 400 exemplare,

au făcut ca acesta să se 
afle și în prezent — în ti
raj integral — depozitat la 
sediul Agenției O.N.T.

Dar mergem mai departe. 
Efectuarea unor traduceri 
de texte, lucrări grafice, 
culegeri tipografice etc, 
care s-au dovedit eronate 
și ca atare nu au mai fost 
folosite, au condus la pa- 

‘ gube măsurate în cifre cu 
multe zerouri. Pentru a ne 
menține, și în acest caz, în 
„lumea datelor concrete", 
exemplificăm plian
tele executate pentru 16 
agenții O.N.T., care au in
clus cheltuieli pentru tra
ducerea și culegerea tipo
grafică a textelor și pen
tru întocmirea hărților 
grafice în sumă de 31497 
lei. Datorită unor erori de 
fond, determinate de ne
cunoașterea documentației 
necesare și de superficia
litatea în modul de pre
zentare a obiectivelor și 
excursiilor O.N.T., tipări
rea pliantelor în versiuni 
străine a fost sistată. Dar 
aceasta nu mai înainte ca 
respectiva culegere tipo
grafică a textelor să fie e- 
fectuată, iar banii cheltuiți. 
Nu cunoaștem ce material 
documentar s-a folosit la 
întocmirea textelor rebuta- 
te. Știm însă că recupera
rea tuturor acestor sume, 
aruncate pe „apa sîmbetei", 
se cere de urgență între
prinsă.

în alte cazuri s-au achi
ziționat de la diverși au
tori — prin Fondul Plas
tic — lucrări de grafică, 
care ulterior (după ce au 
fost plătite, bineînțeles !) 
nu s-au mai folosit din 
cauză că textele sau gra
fica au fost executate ne
corespunzător. Este, între 
altele, cazul lucrărilor de 
grafică, 
Fondul 
pliantele
„Peșteri din Munții Apu
seni", „Valea Prahovei".

Am încercat să creionez 
numai cîteva laturi ale a- 
cestei activități și necesi
tatea unor măsuri care tre
buie luate, cu atît mai im
portante cu cît în acest an 
numărul turiștilor ce-și vor 
petrece concediile pe me
leagurile țării noastre se a- 
nunță a fi mult sporit.

Stelian MARIN 
economist în Ministerul 
Finanfelor

executate prin 
Plastic, pentru 
„Valea Jiului",

tramvaie ? Și 
broșurii „Stațiuni 

prezin- 
de inexacti- 

Borsec fi- 
unde de 
Tușnadul, 
mutat" la 

iar

acolo 
află

„s-au
Călimănești,
Băi Ia frontie- 

nordul țării, în 
Maramureș. Pe 
parte, inexac- 

care abundă în

Constantin RUSU 
bloc 12, ap. 21 Brad

Nicolae CHIVU
str. Brazda lui Novac, bloc D 34, Craiova

procedee. Copiii lor sînt școlari și nu 
ale familiei directoarei. Și au rccla- 
aflat Si sfatul popular raional, dintr-o 
trimisă de redacție, pentru cercetări, 
confirmă temeinicia faptelor semna-

©răspunsuri

încheiat, un contract

(Urmare din pag. I)

așteptarea

cotnan-

lucrurile 
nu accepte 
maschează

co-
mo-

s-o 
cre- 

Au 
legâ-

care 
de la 

este —

magazin
Deși există 

comenzi, nici 
executa ope- aici și o 

de organi- 
fiecare zi,

O Totul a pornit de la critică. Domnia sa, 
Paula Dimitriu, șefa oficiului raional P.T.T.R.- 
Adjud, nu suportă critica, pur și simplu. Și vai 
do cel care îndrăznește să scoată un cuvînt, 
cum s-a întâmplat cu Mihai Mititelu, salariat la 
acest oficiu ! Au început să curgă referatele 
negative împotriva lui. Apoi sancțiunile. Pînă 
la cea supremă — desfacerea contractului de 
muncă, ca necorespunzător (înainte de a o cri
tica, fusese întrutotul corespunzător). Pentru a 
da abuzului „acoperire legală", Vasile Anton, 
Mihai Radu și Gheorghe Butnaru, salariați ai 
direcției regionale P.T.T.R.-Bacău, au întocmit 
și ei referate, după placul dirigintei protejate. 
Iar ing. Th. Nicolau, directorul regional, a sem
nat, cu ochii închiși, ordinul de destituire. Mi
hai Mititelu s-a adresat redacției, în noiembrie 
trecut, semnalînd abuzul. E drept că cercetările 
făcute de Ministerul Poștelor și Telecomunica
țiilor au întârziat mult, dar pînă la urmă s-a 
făcut lumină. Sancțiunile date au fost anulate 
de minister, ca neîntemeiate și nelegale. Toți 
cei care au contribuit la săvîrșirea acestui abuz, 
inclusiv directorul regional, au fost sancționați. 
După merit. Omul urmează să fie repus în toate 
drepturile, să fie despăgubit pentru că a stat 
atâta tâmp fără serviciu. Dar directorul regio
nal se opune. E vorba de bani și încă de ai lui...

® S-a împlinit un an de cînd, prin interme
diul redacției, un mare număr de cetățeni a ce
rut I.T.B. să revină la o măsură care i-a ne
mulțumit. Troleibuzul 81 circula înainte pc ruta 
aeroportul Băneasa — cartierul „Drumul tabe
rei". Nu prea mergea el ca lumea, dar traseul 
era foarte bun. Anul trecut însă I.T.B. a îm
părțit în două acest traseu, pe care a dispus să 
circule două troleibuze : 81 de la aeroport la
Gara de Nord și retur și 93 de la Gara de Nord 
în „Drumul taberei". Astăzi, dacă vii din „Dru
mul taberei" și trebuie să mergi mai departe 
de Gara de Nord, ești nevoit să te dai jos din 
93, să alergi Ia stația lui 81, să-I aștepți pînă ce 
vine, să scoți alt bilet ș.a.m.d. Nu e tot una, de 
bună seamă, cu ceea ce era înainte, cînd circula 
un singur autovehicul. Sesizăm și pe această 
cale conducerea I.T.B. Poate se îndură să țină 
cont, în sfîrșit, și de părerea noastră, a călă
torilor.

Constantin SIMA
cartierul „Drumul taberei", blocul O.S. 4 
București

jnerge la 
le cumpere, 
două case de 
una nu poate 
rativ acest serviciu. Dar a 
doua zi se poate intr-ade
văr ? Da, cu condiția ca be
neficiarul comenzii să stea 

imobilizat în casă o jumă
tate de zi în 
mărfurilor.

Uneori însă — după cum 
reclamă cumpărătorii 
recunosc înșiși șefii 
prinderilor tutelare 
crurile se complică 
mult : mărfurile nu 
la destinație nici a doua zi. 
Un defect la unica mașină 
a fiecăreia dintre 
sau un număr 
de solicitanți. 
„organizatorii" 
la domiciliu în imposibili
tate de a executa coman
da. Consecința : casele de 
comenzi nu mai au.,, oas
peți !

Analiza activității econo
mice a celor două unități 
arată că, fiecare în parte, 
nu are un dever mai mare 
de 2—3 milioane de 
anual, adică de zece 
mai mic decît ccl 
unui magazin obișnuit, 
alte cuvinte „casele" 1 
mult vegetează. Dar feno
menul nu se datorează în 
exclusivitate lipsei de ope-

și 
între- 
- tu
și mai 
ajung

„case", 
prea mare 

îi pun pe 
serviciului

lei 
! ori 

al
Cu 

mai
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• Margareta Maftei, directoarea școlii gene
rale din satul Slobozia, comuna Sirețel, raionul 
Pașcani, apelează des la „bunăvoința" elevilor 
școlii, pe care-i trimite, în orele de program, 
pentru a face diferite treburi în gospodăria pă
rinților și a socrilor săi. Suflet de aur. Numai 
că părinții școlarilor nu prea sînt îneîntați de 
astfel de 
ajutoare 
mat-o. A 
scrisoare 
După ce __
late, răspunsul sfatului popular adresat redac
ției conchide ; „Margareta Maftei nu se bucură 
de prestigiu și de stimă în rîndul cetățenilor 
din sat". De ce nu s-o fi bucurînd ? Că doar are suflet bun.

• Am încheiat cu oficiul pentru construirea 
de locuințe proprietate personală — Deva un 
contract pentru un apartament în orașul Brad. 
Locuința trebuia să fie predată la 15 noiembrie 
1967. Dar construcția nu e gata nici astăzi. Deci, 
o primă încălcare a contractului de către 
O.C.L.P.P. Iată și pe a doua : La încheierea 
contractului am convenit să ni se asigure în lo
cuințe curent electric, apă, canal. Acest lucru 
a fost menționat și în memoriul proiectului. A- 
c,um oficiul calcă în picioare această obligație. 
Nu vrea să mai facă aceste lucrări. E normal ? 
Oare nu se știe că, o dată 
capătă putere de lege ?

rativitate, de fapt atributul 
de căpetenie al acestor „o- 
ficii comerciale". Atunci ce 
alte vicii ascunse compro
mit această formă de 
merț care se vrea 
dernă ?

O principală cauză 
determină lîncezeala < 
„Mercur" și „Unic" 
culmea — lipsa mărfurilor! 
Caselor de comenzi le lip
sesc pînă și unele sorti
mente de conserve, care 
se găsesc în restul magazi
nelor. Și atunci e limpede: 
negăsind ceea ce cere, con
sumatorul nu mai 
dă nimic.

— De ce nu vă 
zionați cu mărfuri 
bundență ? — am 
pe cîțiva din reprezentan
ții „caselor". Doar — am 
adăugat — pentru a atrage 
clienții e nevoie de marfă ! 
Este indicată chiar o oare
care aprovizionare prefe
rențială în scopul extinde
rii. în măsură mai mare, a 
acestei forme de deservire, 
mult dezvoltată în

Răspuns : — Nu 
vizionează.

— Cine ?
— Furnizorii :
— Si dumneavoastră ce 

faceți ?
— îi... atenționăm.
— Cum ?
— Prin note...
Așadar, „Mercur" și „U-

aprovi- 
din a- 

întrebat

alte țări, 
ne apro-

I.C.R.A...

nu sînt operative pen
tru că : 1, N-au decît o u- 
nică mașină cu care nu se 
descurcă. 2. Pentru că n-au 
marfă, pentru că nu sînt 
aprovizionate. E de mirare, 
în asemenea condiții vitre
ge, că numărul comenzilor 
cînd staționează, cînd co
boară, iar activitatea e ne
rentabilă ? Ca să nu dece
deze (sau. mai bine zis, ca 
să nu-i tragă cineva la răs
pundere pentru o activitate 
slabă), organizatorii „Casei 
Mercur" s-au gîndit 
rentabilizeze. Si cum 
deti că au procedat ? 
retezat pur si simplu 
tura casei cu... publicul ! 
Adică au desființat postul 
omului care prelua comen
zile. Acum, cînd telefonezi 
pentru a lansa o comandă, 
nu răspunde nimeni. Să nu 
exagerăm. în cele din 
urmă, cineva tot răspunde. 
Cineva care e întâmplător 
prin preajmă. Si. de pe 
urma acestei „ingenioase" 
organizări — de necrezut 
— „Mercurul" încasează 
beneficii : la 100 de lei des
facere — 0,90 lei cîstig. Dar 
a devenit rentabil ! 
nu șochează i 
cest procedeu, 
crasă inducere în 
tuturor forurilor 
superioare ? Nu a 
meni curiozitatea 
toți cei cărora le revin răs-

Oare 
pe nimeni a- 
. în fapt o 

eroare a 
ierarhic 

avut ni- 
— dintre

• PRECIZARE. La această rubrică s-a publicat 
(„Scînteia" nr. 7 594 din 26 ianuarie 1968) o se
sizare privind unele abuzuri săvîrșite de salariați 
cu muncă de răspundere de Ia fabrica „Recon- 
strucția“-Piatra Neamț, care au scos din între
prindere materiale, cu aprobarea directorului 
fabricii, șl le-au folosit în scopuri personale. în 
legătură cu aceasta, precizăm că aprobările pen
tru scoaterea unor materiale din fabrică au fost 
date de fostul director al întreprinderii „Recon- 
struc(ia“-Piatra Neamț, transferat ulterior, și nu 
de actualul director.

© Un anunț îngălbenit de vreme existent în 
vitrina cinematografului „Centrai" din Craiova 
îi informează pe amatorii de film că, „Cu în
cepere de Ia 7 iulie 1967, cinematograful „Pa
tria" este în reparație". Ca să nu mai bată oa
menii drumul de pomană pînă la cinematogra- 
ful-șantier. Stai și te întrebi : Ce reparații ex
traordinare, care necesită atîtea luni de zile, se 
fac la acest cinematograf a cărui construcție 
este relativ nouă ? Știți cam ce pagube s-au 
înregistrat, pînă acum, prin închiderea sine die 
a acestui cinematograf ? Circa 1 500 000 lei. „Fe
licitări" tuturor factorilor care au contribuit Ia 
acest rezultat !

© Secția de reparații aparate de radio și te
leviziune din cadrul cooperativei meșteșugărești 
„Flacăra", orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
înregistrat două recorduri la punctualitate. Co
mitetul sindicatului D.R.T.A., orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, se spune într-o scrisoare sosită 
la redacție, a dus Ia reparat, la această secție, 
în luna septembrie 1966, un televizor și 
aparat de radio. „în două săptămîni 
gata" — a făgăduit lucrătorul Manole,
la acest centru. Zis, dar nu făcut. Au trecut lu
nile ca zilele. Televizorul a fost gata... după a- 
proape un an ; aparatul de radio nu este gata 
nici astăzi. Poate se așteaptă să se împlinească 
doi ani. Vorba aceea : „Niciodată nu e prea 
târziu". Credem că cei care trebuie să ia mă
suri pentru curmarea unor asemenea procedee 
nu vor acționa la fel de „operativ" ca și lucră
torii cooperativei „Flacăra".

un 
silit 

de

punderi în aceasta direcție 
— să analizeze 
mai adine și să 
doar cifre care 
un simulacru ?

Se mai ridică 
altă problemă 
zare : în
„Mercur" expediază în me
die 27 de comenzi, iar 
„Unic" numai 10. Total ge
neral — 37 de comenzi 
pentru toată Capitala 1 To
tuși. mașinile celor două 
„case" parcurg cite 65—75 
km, fiecărei comenzi reve- 
nindu-i, în medie. 5—6 km. 
Drumuri multe, lungi și. 
cum am văzut, puțin efi
ciente.

Am cerut, în legătură cu 
problema dezbătută, păre
rea unora dintre conducă
torii întreprinderilor tute
lare. Directorul comercial 
al I.C.S. „Comaliment" : 
„S-o luăm de la cap : 
ne-am adresat în nenumă
rate rînduri Direcției ge
nerale a marilor magazine, 
cu rugămintea de a ne 
crea posibilitatea sporirii 
parcului auto. Ni s-a răs
puns doar cu promisiuni".

Stăm și judecăm : Direc
ția generală a marilor ma
gazine și Direcția Comer
cială a Capitalei. în inten
ția de a moderniza 
creează niște case 
menzi, dar — de 
puit — se opresc

rețeaua, 
de co- 
neînchi- 
la bote-

Anexe
necesare
utilajelor
de irigat

întreprinderea de industrie 
locală „Vedea* din Roșiori de 
Vede produce diferite anexe 
necesare utilajelor de irigat. 
De la această întreprindere se 
pot procura dispozitive de ac
ționare, vane pentru irigații, 
clapeți de reținere și fluturi, 
reductori G. 0, G. 1, G. 3, indi
catori de poziție și intermedi
ari ; ramificații, reducții și 
cruci din fontă pentru îmbina- 

tuburi din azbociment pen- 
irigație, construcții metali- 
pentru captări și evacuări 
apă. Informații suplimenta
se pot obține la sediul

re, 
tru
ce 
de
ie
întreprinderii „Vedea* din Ro
șiori de Vede, str. Dunării nr. 
103-105.

dotea- 
trans- 

asigură 
necesar.

zarea lor. Nici nu le 
ză cu mijloace de 
port, nici nu le ; 
fondul de marfă 
nici nu le dau vreo mină 
de ajutor. Atunci, de ce 
le-au mai dat naștere ? Pe
semne ca să poată raporta 
că ele, sus-numitele foruri, 
acționează intens pe linia 
modernizărilor !

Avînd în vedere situația 
în care se află acest sector 
comercial, se pune întreba
rea : ce va trebui între
prins pentru reabilitarea 
lui în ochii cumpărători
lor ? O spun înșiși organi
zatorii caselor de comenzi: 
trebuie reorganizate din 
temelii. Cum ? Trebuie 
realizate :

— o aprovizionare abun
dentă și variată ;

— reînființarea legăturii 
magazinului cu clienții ;

— organizarea unui ser
viciu foarte operativ.

Deci, nimic complicat. A- 
tunci de ce nu se urnesc 
lucrurile din loc ? Ce se 
mai așteaptă ?

Deservirea Ia domiciliu 
este o formă avansată de 
comerț. Dar această formă 
nu presupune neapărat în
ființarea unei întregi divi
zii de case de comandă. în 
fapt niște unități micuțe, 
neputincioase, incapabile să 
subziste. Nu e oare mai 
rațional să se organizeze o

r

singură casă de comenzi 
puternică, cu un singur tu
tore, cu un aparat suficient 
numericește și, în același 
timp, suplu și dinamic ?

Forme de organizare a 
deservirii la domiciliu pot 
fi și altele. Esențialul con
stă în necesitatea de a se 
trece la fapte. Este inad
misibil ca acum, cînd a- 
vem mijloace moderne, 
care asigură condiții igie
nice și rapide de transport, 
să ne mulțumim cu cîteva 
zeci de comenzi pe zi. ple- 
cîndu-ne în fața unor 
greutăți mereu „obiective", 
de fapt a incompetentei șl 
nepăsării.

în țările avansate ale lu
mii, vînzarea la domiciliu 
a cucerit piața. Este singu
ra metodă care permite e- 
vitarea oricărei deplasări, 
care stabilește dialogul cel 
mai direct între vînzător și 

■ cumpărător. Unele firme au 
mers chiar atît de departe 
îneît își vînd produsele nu
mai la domiciliul clienților, 
le oferă numai pe această 
cale, garantîndu-le un ser
viciu complet și după efec
tuarea vînzării. Dacă aceas
ta este perspectiva, dacă 
într-acolo ne îndreaptă vii
torul, poate oare comerțul 
să rămînă impasibil, strîns 
în cătușele vechiului ?

Introducerea accelerată 
în comerț a diferitelor for
me moderne, 
deservire este impusă, 
zilele noastre, de cerințele 
cumpărătorilor, de progre
sele rapide ale tehnicii și 
de ritmul accelerat în care 
viata îsi urmează cursul. 
Pornind de la această idee, 
adresăm factorilor de re
sort întrebarea : cît timp 
vor mai fi studiate „pro
blemele" ?

rapide, de
în
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Fapt 
eficientă econo- 
diminuarea nu- 
indirect produc- 
în 1968 se rea-

a-

prezent

probleme

dau o producție de lapte 
decît mamele din care au

venituri 
fel ani-

a- 
de 
50 
va

se înlocuiască reformele.

NOUTATI

întreprinderea nr. 4 de construc- 
țli-montaj Iași, care de la 1 septem
brie 1967 a fost desemnată ca uni
tate experimentală în sectorul de 
construcții-montaj s-a transformat 
de îndată într-un adevărat „labora
tor uzinal", mai ales în ceea ce pri
vește îmbunătățirea formelor orga
nizatorice și a metodelor de condu
cere. Am dori să precizăm că
ceastă acțiune s-a conturat Ia noi ca 
o necesitate de a îmbunătăți radical 
activitatea întreprinderii. Cum am 
procedat ? Mai întâi, s-au stabilit 
principiile generale, pe care să se 
așeze organizarea concepută de noi. 
Este vorba de necesitatea ca cen
trala întreprinderii să funcționeze 
ca un organ de concepție și pregă
tire a producției, creînd prin sec
toarele sale toate condițiile propice 
începerii, desfășurării ritmice, pre
dării și închiderii lucrărilor la ter
menul stabilit prin plan, sau chiar 
mai devreme. Intervine apoi divi
zarea activității complexe a centra
lei întreprinderii pe compartimente 
specializate (sectoare), ținînd cont de 
succesiunea fi
rească a desfășu- 
rării concepției 
și pregătirii pro- H n
ducției. elimina- •&= n jUx h ■ 
rea activităților S g tU? (jy
inutile și parale
lismelor 
te în 
clasio 
zare, 
prin 
clare 
derii 
în cazul fiecărui 
sector, grupă, re
sort și salariat.
Se adaugă, în continuare, reducerea 
personpțului indirect productiv, prin 
elin. 'Va unor verigi intermediare 

-și co. .ia nrea atribuțiilor în „grupe" 
specializate în cadrul sectoarelor în
treprinderii.

Rezumînd toate aceste schimbări 
de conținut, a rezultat organigrama 
centralei întreprinderii, care se ba
zează pe împletirea celor trei,; atri- 
bute legate logic planificare, orga
nizare și pregătirea producției, con
trol. Centrala întreprinderii acțio
nează prin 6 sectoare, dintre care 
patru de bază și anume : de plani
ficare și concepție, de pregătire a 
producției (pregătire I relații — pre
gătire II producție), de îndrumare — 
sinteză — control complex și două 
sectoare auxiliare : financiar-con- 
tabil și cel de administrație. S-au 
menținut alte 4 unități, de pură spe
cialitate și cu scheme funcționale 
simple, economice, printre care sta
ția de utilaj de construcții și trans
porturi și o bază de producție, pre
cum și atelierul de proiectare.

O mare atenție s-a acordat șan
tierelor, ca unități operative ale în
treprinderii. Acestora Ii s-a dat 
de astădață posibilitatea să organi
zeze profeția și munca la punctele 
de lucru ‘ -ntru înscrierea riguroa
să în gra”^cul-cadru și în termenele 
de contract, să efectueze lucrările 
în condiții de economicitate și cali
tate exemplară, dezvoltîndu-se la 
maxim gospodărirea materialelor și 
fondurilor bănești încredințate. în 
scopul îndeplinirii „planului de ac
țiune" anual, șantierele transmit la 
întreprindere ceea ce le trebuie — 
oe baza proiectelor de execuție exis
tente — precum și informațiile pe 
are le posedă în acest sens, pentru 
a sectorul plan-concepție să poată 
ealiza un proiect general de orga- 
izare, real și coordonat, capabil să 
sigure un ritm vioi lucrărilor și o 
’iciență bine dimensionată, în con- 
nuă creștere.
Prin funcțiunea șl atribuțiile sale, 
ntierul nu are deci organe aseme- 
a întreprinderii, dar el realizează 
’ăturile funcționale logice necesare 

aceasta. Există o conducere uni- 
a șantierului, exercitată de șeful 
șantier. Ajutoarele conducerii 

îtru cele trei compartimente (ac- 
ități) sînt bine delimitate — in- 
erul șef. care coordonează și răs- 
,de efectiv de resoartele tehnic — 
ții. producție, mecanizare — e- 
țetic. contabilul șef, ce conduce 
ct serviciile financiar și conta- 
precum și adjunctul șefului de 
ier pentru problemele de apro
bare — depozite, protecția mun- 
:i administrație. O 
nigramă tip este suficient 
ică și permite ca, în funcție de 
rtanța șantierului, să se dimen- 
ze judicios numărul necesar de 
ri în fiecare resort, corespun- 
amplitudinii lucrărilor, com- 
ății lor și evoluției în timp a 
■ra. pe măsura terminării o- 
zelor.
>te perfecționări de conținut 
t dublate de altele, referitoare 
făsurarea documentației de 
contractare și decontare, pro- 
lu-se o evidentă simplă a pro- 

realizate prin înlocuirea si- 
r de lucrări. S-a conceput 
i procedeu simplu și mai rea- 
retribuire a muncii, care se 

oînă la fundamentarea și ge- 
rea noului sistem de salari- 
personalului direct produc- 
cedeul constă în stabilirea 
•ețuri medii statistice reali- 
ultimele 20 luni, adică în 
dintre ultimele modificări 

i tarifare. Ele s-au determi- 
initatea de măsură pentru 
de bază. în acord și în re- 

1 strîns corelate cu procen- 
creștere al productivității 
’otrivit procedeului, norma- 
ribuirea muncii se pot face 

către conducătorii proce- 
producție, renuntîndu-se 
funcția de normator.

is apoi în circulație state 
tip pentru personalul in

ductiv — tehnico-adminis- 
uxiliar — de la subunități 
trala întreprinderii. în a- 

s-au simplificat 
și reglementările 
>rate în cursul 
un număr restrîns de

existen- 
sistemul 

de organi- 
întărirea 

normative 
a răspun- 

personale

funcțiuni și păstrîndu-se mai bine 
condițiile de studii și stagiu. Calita
tea lor este evidentă. Se asigură 
utilizarea rațională a cadrelor medii 
și cu pregătire superioară, o dife
rențiere de salarizare între persona
lul cu muncă de birou și cel ce ac
tivează și răspunde efectiv de exe
cuția lucrărilor, ceea ce este deose
bit de realist și mobilizator, 
este că se obține o 
mică imediată, prin 
mărului de salariati 
tivi. Spre exemplu, 
lizează la întreprinderea noastră o 
reducere cu 1 700 000 lei, față de 
anul trecut, la fondul de salarii, la 
care se adună alte 500 000 lei prin 
economisirea personalului auxiliar, 
tot indirect productiv.

Perfecționări s-au adus și proce
deelor de premiere. Ca urmare, s-a 
pus la punct un regulament experi
mental pentru premierea excepțio
nală, în conformitate cu prevederile 
primite. în care s-au stabilit de fapt 
criteriile : beneficii peste plan (eco
nomii la dotatie).

Ministerul Căilor Ferate a a- 
probat proiectul de dublare a 
liniei ferate București—Fetești. 
Această lucrare, ce va începe 
în curînd, va contribui la sa
tisfacerea în condiții mai bune 
a traficului feroviar de Pe acest 
traseu, în continuă creștere. Re
ducerea timpului, de parcurs ca 
urmare a înlăturării „încruci
șărilor" trenurilor din stații, 
cheltuieli mai reduse pentru ma
terialul rulant sînt alte obiec
tive urmărite prin realizarea a- 
cestui proiect.

Proiectul prevede, totodată, 
sistematizarea stafiilor de ne a- 
ceastă linie, montarea unor ti
puri de șine și traverse pentru 
viteze și capacități sporite, pre
cum si dotarea cu echipament 
modern necesar sporirii sigu
ranței circulației trenurilor de 
călători și marfă.

Astfel, prin executarea aces
tui ultim tronson, Bucureștiul 
va fi legat cu Constanța prin
tr-o linie de cale ferată du-

Ca și în celelalte ramuri ale econo
miei, și în agricultură „organizarea" 
devine tot mai frecvent un factor ac
tiv și indispensabil al producției. Cînd 
această organizare este conjugată cu o 
tehnologie modernă, științifică, pro
cesul de producție este influențat în 
mod determinant. Succesele obținute 
în dezvoltarea creșterii animalelor ca 
și deficiențele ce există în unele uni
tăți agricole în domeniul zootehniei 
sînt strîns legate de modul cum este 
organizată producția. In rândurile de 
față vreau să mă refer la unele pro
bleme ale creșterii bovinelor, care re
prezintă specia de bază în zootehnia 
noastră. Excluzînd laptele, care este 
furnizat aproape în totalitate de 
ceastă specie, din producția totală 
carne, cea de bovine reprezintă 
la sută, procent care, în 1975, se 
mări la peste 55 la sută.

Dacă în această ramură

Ing. Nicolae BĂRBU
vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

(Agerpres)

asemenea
de

nomen- 
ocazio- 
anilor,

înscrierea în fon
dul admisibil de 
salarii, realizarea 
termenelor de pu
nere în funcțiune 
a capacităților. 
Separat de aces
tea, s-au mai pre
văzut și următoa
rele condiții : rea
lizarea planului 
de producție, a 
termenelor inter
mediare cuprinse 
în graficul-cadru 
și contract, a pro
ductivității mun
cii, înscrierea în 

normativul de materiale, în plafoa
nele de cheltuieli de regie și asigu
rarea securității muncii. în cadrul a- 
cestui regulament se preconizează 
atît sporirea fondului de premiere în 
raport cu indicele de realizare a con
dițiilor amintite, cît și diminuarea lui 
în funcție de eventualele neîndepli- 
niri ale acestor sarcini, care definesc 
mai bine activitatea șantierelor șl a 
întreprinderii.

La ora actuală studiem un sistem 
simplu de informare internă în ca
drul întreprinderii, concentrat spre 
urmărirea stadiilor fizice și valorice, 
realizarea cantităților și condițiilor 
determinate pentru diversele lucrări, 
etc. Considerăm o realizare deosebit 
de importantă și dirijarea corespon
denței intrată în întreprindere direct 
la cel ce trebuie să o rezolve ; 
abia după aceasta intervine e- 
ventuala „trimitere în sus", Ia di
verse nivele. De asemenea, organi
zarea într-o formulă nouă a secre
tariatului întreprinderii (condus de 
un om bine pregătit) a contribuit la 
protejarea timpului de lucru al con
ducerii tehnico-administrative. Nu
mai prin aceste ultime două măsuri 
contăm pe degajarea conducerii în
treprinderii (și a sectoarelor) de o 
bună parte din noianul de probleme 
neesențiale, care au răpit pînă acum 
(după unii statisticieni și constatările 
noastre) mai bine de o treime din 
fondul de timp.

îmbunătățirea modului de organi
zare și a stilului de conducere, ne
cesitate vitală pentru sporirea efi
cienței economice, ridică în conti
nuare probleme ce trebuie rezolvate 
cu răbdare și tact. Avem însă clare 
direcțiile și scopul pe care urmează 
să-1 atingem. înțelegerea și promo
varea noului nu este deloc ușoară, 
atît în cadrul colectivului nostru cît 
și în relațiile de muncă din afară — 
furnizori, beneficiari, organe locale 
și centrale. Dar și această problemă 
face parte din „bagajul modern" 
conducătorului de întreprindere.

Ing. Ion MELICESCU director 
Ing. Mircea TOFAN 
inginer șef-adjunct 
întreprinderea 4 construcfii-montaj 
lași

(Urmare din pag. I)

prindă în plan pe cei care se prezin
tă cu documentația, chiar dacă obiec
tivele respective au o importanță mai 
mică, sau acceptă comenzile altora, 
deși aceștia nu au proiecte și nu se 
mai garantează respectarea termene
lor de livrare a utilajelor tehnologice. 
Așa s-a întîmplat în 1967, iar situația 
continuă și anul acesta. Pînă spre 
sfîrșitul lunii ianuarie nu se contrac
taseră 37 poduri rulante ’și o mare 
parte din transportoarele planificate 
pe 1968.

Cît privește „Independența", nici 
aici nu se contractaseră toate utila
jele pentru anul care a început. De 
ce recurg la astfel de practici unii 
beneficiari ? Nu sînt conștienți că în 
acest mod 
îndatoriri 
funcțiune, 
dustriale ?

Dăunătoare este și o altă practică: 
modificarea pe parcurs a documen
tațiilor tehnice. Se creează astfel se
rioase greutăți în respectarea con
tractelor de livrare a utilajelor teh
nologice. Exemplele nu lipsesc. Com
binatul chimic din Rm. Vîlcea, de pil
dă, comandase un utilaj cu termen 
de expediere în decembrie 1967. La 
26 septembrie 1967, a anunțat uzina ■ 
că, neputîndu-se termina documenta
ția, livrarea utilajului să fie... repla- 
nificată pentru 2.8 februarie a.c. De 
asemenea, Combinatul chimic Bor- 
zești a comandat uzinei, prin scrisoa
rea 3 430 din 1 noiembrie 1967, anu
mite modificări la un vas tampon și 
un,rezervor pentru clor. Ca urmare a 
fost imposibilă realizarea utilajelor 
respective pînă la sfîrșitul anului 
trecut. Nu mai vorbim de un caz bi
zar, total subiectivist, constatat la 
„Independența". Directorul comercial

își periclitează propriile 
legale — de a pune în 

la termen, obiectivele in-

de 
activitate n-au fost obținute rezultate 
pe măsura posibilităților, cauzele tre
buie căutate și în defecțiunile care 
există în organizarea producției. Se 
poate constata că, alături de unități 
agricole care aplică metode moderne, 
sînt altele în care se neglijează tocmai 
organizarea procesului de producție.

La fabrica de confecjii Craiova
Foto : M. Andreescu

in construcție la Craiova

La uzina „Electroputere" din Craiova a început construcția unuI 
laborator destinat efectuării de încercări la tensiuni alternative de 
1 200 000 volți și tensiuni de impuls de 2 400 000 volți. în final aici vor 
putea fi efectuate încercări la tensiuni apropiate de cele ale fulgerelor 
— 4 200 000 volți. Laboratorul va servi la cercetarea performanțelor 
transformatoarelor de puteri și tensiuni mari. Construcția va fi 
formată din două părți — o hală industrială (cu o suprafață de 3300 mp 
și o înălțime egală cu a unui bloc de locuințe cu zece nivele) și o 
platformă de încercări.

Laboratorul, construit din elemente prefabricate din beton va n 
cel mai mare de acest gen din țară. (Agerpres)

Ca urmare, aici se obțin sporuri mici 
de creștere în greutate la tineretul 
bovin și cel pus la îngrășat și de a- 
ceea activitatea pare nerentabilă. Care 
sînt adevăratele cauze ale acestei si
tuații ? Cum pot fi ele îndreptate ?

După cum se știe, în creșterea și 
exploatarea bovinelor acțiunile pentru 
mărirea numărului de animale, îm
bunătățirea calității lor și, în final, 
producțiile ce se obțin sînt în strînsă 
interdependență. O reproducție slaL 
organizată are consecințe atît asupra 
numărului și calității vițeilor ce se 
obțin, cît și asupra cantității totale de 
lapte. Or, tocmai această interdepen
dență nu se are în vedere.

Efectivul de taurine la noi în țară 
posedă însuș'iri bune și care pot fi 
mult ameliorate. Datorită însă defi
ciențelor de organizare a reproducției, 
procesul de ameliorare este lent. în 
multe unități de producție nu se a- 
cordă atenția cuvenită îngrijirii tine
retului și, de aceea, în unele cazuri, 
junincile 
mai mică 
provenit.

Pentru ca procesul de ameliorare 
să fie mai accentuat s-a luat măsura 
ca matca (vacile și junincile) să fie 
împărțite în două loturi ca destinație 
a produșilor : pentru prăsilă și pentru 
producție, mărimea lotului de prăsilă 
depinzînd de necesarul de vițele care 
trebuie să concure la înlocuirea re
formelor anuale și la asigurarea creș
terii planificate a efectivului. Produșii 
obținuți de la lotul de producție, indi
ferent de sex, precum și masculii pro- 
veniți de la lotul de prăsilă sînt desti
nați pentru îngrășare. în acest fel pot 
fi reținute pentru prăsilă vițelele care 
provin din cele mai productive exem
plare ale unei ferme. Tineretul femei 
destinat prăsilei constituie „loturi" cu 
destinație specială și, în numărul ne
cesar, formează categoria de animale 
cea mai prețioasă dintr-o fermă. De 
felul cum vor fi îngrijite și furajate 
aceste animale depinde calitatea mat
ch în anii următori.

Studiile și experiența practică a 
multor cooperative agricole au arătat 
că, într-o fermă cu 100 de vaci, lotul 
de tineret de prăsilă necesar pentru 
anul în curs și anul următor trebuie 
să fie, în medie, de 35 capete. Prac
tica multor unități agricole și 
chiar regiuni întregi a arătat că este 
posibil ca lotului respectiv de animale 
tinere să i se asigure cele mai bune 
condiții de îngrijire. Bune rezultate au 
fost obținute în această direcție în 
legiunile Ploiești, Dobrogea, Banat și 
unele unități din regiunile Bacău, 
București, Brașov și altele. Organizînd 
în felul arătat mai sus creșterea tine
retului, s-a reușit să se rezolve pro
blemele privind creșterea măteii, asigu- 
rînd și îmbunătățirea acesteia.

Sînt însă multe cooperative agri
cole, îndeosebi în regiunile Maramu
reș, Cluj, Argeș, Suceava, Crișana, în 
care consiliile de conducere și spe
cialiștii consideră că înmulțirea și îm
bunătățirea măteii este o problemă 
de ordin general și că din totalul ti
neretului femei se va putea, pînă la 
urmă, să 
Acum ele se găsesc în situația de a nu 
avea nici matca existentă la începutul 
anului trecut. Aceste unități au, în 
schimb, mult tineret femei îmbătrînit 
și degradat din punct de vedere fizio
logic. Vițelele care intră la matcă sînt 
de proastă calitate, ceea ce determină 
reformarea lor timpurie. Așa se ex
plică faptul că sînt regiuni în care, 
an de an, există tineret femei de peste 
2 ani și jumătate și care, pînă la a- 
ceastă vîrstă, nu poate fi fecundat. 
Dacă calculăm că întreținerea unei

vițele costă, în medie, anual, 2 000 
lei, se constată că la vîrsta de 3 ani, 
cînd acest tineret „reformat" se li
vrează pentru came, el costă 6 000 
lei, în vreme ce unitatea încasează 
numai 1 500—2 000 lei. Se poate ve
dea deci ce mult pierd cei care nu 
întrețin bine tineretul pentru a de
veni animale de reproducție, sau nu-1 
îngrașă în termen de un an. Este 
principala cauză care face pe unii să 
afirme că sectorul bovin nu ar fi 
rentabil. Intr-adevăr nu este rentabil 
cînd tineretul bovin nu este îngrijit 
cum trebuie.

în vederea îmbunătățirii calității 
prăsilei, pe lîngă măsurile organizato
rice de care s-a vorbit, întrebuințarea 
unor reproducători de mare valoare 
zootehnică este o condiție principală. 
Pentru a accelera însă ritmul de ame
liorare, folosirea însămînțărilor artifi
ciale este o necesitate a timpului. Na
talitatea obținută prin însămînțări ar
tificiale este bună (între 75—85 viței 
la 100 vaci), principalul rezultat fiind 
însă calitatea superioară a produșilor 
ce se obțin. Cu toate acestea există 
persoane care tolerează menținerea 
taurilor în unități unde se execută 
însămînțări artificiale, dînd astfel po
sibilitatea tehnicienilor care se ocupă 
cu însămînțarea animalelor să-și ne
glijeze munca.

A doua grupă de animale dintr-o 
unitate este aceea a „bovinelor la în
grășat". Ea se formează din tot tine
retul, indiferent de sex, care nu este 
reținut pentru prăsilă, începînd cu 
vîrsta de 6 luni și din animalele adulte 
reformate. Gruparea acestor categorii 
de bovine și organizarea îngrășării lor 
constituie una dintre principalele căi 
de care depinde eficiența economică 
sporită în această ramură de produc
ție a cooperativelor agricole. Sporirea 
efectivelor și mărirea cantității de car
ne ce se obține pe cap de animal, 
iată două sarcini foarte importante. 
Pentru a se realiza însă acest lucru 
trebuie ca toate animalele destinate 
îngrășării să fie introduse în îngră- 
șătorii organizate după un proces teh
nologic cît mai adecvat condițiilor lo
cale. Experiența arată că îngrășăto- 
riile specializate, care au un număr 
mai mare de animale și unde atenția 
nu este împărțită spre mai multe ca
tegorii de animale, dau cele mai bune 
rezultate. în aceste unități se pot 
asigura o mecanizare corespunzătoare, 
o furajare ieftină însă eficientă etc.

Pe lîngă rezultatele directe, imedia
te, de ordin economic, pe care le 
aduce organizarea de îngrășătorii de 
bovine, există posibilitatea de a se 
executa o diferențiere privind îngri
jirea și furajarea grupei de prăsilă de 
cea a animalelor puse la îngrășat. 
De aceea este bine ca îngrășătoriile 
să fie separate teritorial de adăpostu
rile animalelor de prăsilă, fie în ca
drul aceleiași unități, fie în secție sau 
unitate separată. Aceste două grupe 
fiind la un loc, există tentația de a ad
ministra cele mai bune furaje anima
lelor la îngrășat, care aduc 
imediate, prejudiciind în acest 
malele de prăsilă.

Realizările obținute pînă în 
la îngrășarea tineretului arată că, în 
ultimii trei ani, greutatea la valorifi
care a crescut, în cooperativele agri
cole, cu 82 kg. în unele cooperative 
agricole din regiunile Argeș, Bucu
rești, Oltenia, Ploiești, Galați exista 
părerea că tineretul taurin nu poate 
realiza o greutate mai mare de 170— 
180 kg. Experiența multor unități, 
chiar din aceste regiuni, a arătat că 
greutatea de livrare a putut fi ridicată 
cu 20—40 kg pe animal, numai în
tr-un singur an.

Realizarea unei greutăți medii de 
valorificare în cooperativele agricole 
de 260 kg în anul trecut la tineretul 
taurin nu poate mulțumi, așa cum nu 
poate mulțumi nici greutatea de 312 
kg respectiv 304 kg realizată de regiu
nile Mureș-Autonomă Maghiară sau 
Banat, întrucît condițiile din aceste 
regiuni oferă posibilități mai mari. Do 
aceea, se impune organizarea de în- 
grășătorii specializate cum sînt celo 
de la cooperativele agricole Movila 
Verde, Abrud, Grădina, Mereni și Os
trov, regiunea Dobrogea, Bărcănești, 
Glodeanu Sărat, Boldu, Comișani, re
giunea Ploiești, Făcăieni și Putineiu, 
regiunea București. Experiența aces
tor unități a demonstrat ce venituri 
mari se pot obține din îngrășarea tine
retului taurin. Astfel, de la o îngrășă- 
torie cu o capacitate de 300 locuri, 
se livrează anual 600 animale care a- 
duc un venit brut cooperativei de 1,7 
milioane lei. Deci fiecare loc din grajd 
poate aduce anual 5 600 lei. Ținînd 
seama de acest venit, de faptul că în- 
grășătoriile cer puțină mînă de lucru, 
este necesară organizarea de îngrășă- 
torii de bovine, unul dintre principa
lele mijloace care pot ridica din punct 
de vedere economic cooperativele a- 
gricole insuficient dezvoltate.

Practica unor cooperative agricole 
de a livra animalele la greutăți și cali
tăți inferioare duce în mod inevitabil 
la pierderi. Calea trebuie căutată în 
scurtarea perioadei de îngrășare, con
comitent cu mărirea greutății de li
vrare, asociată cu întreținerea cores
punzătoare a tineretului de prăsilă. 
în acest mod, deci, printr-o organi
zare științifică a producției, echilibrul 
tehnic și economic al unității poate 
fi stabilizat.

AGRO

nu a dorit... să critice conducerea 
uzinelor „Industria Sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii pentru întîrzierile în defi
nitivarea documentațiilor, deoarece 
aceasta din urmă „se va supăra și nu 
va mai livra anumite materiale". Și 
tot un exemplu, ieșit din comun. Uzi
na de aluminiu Slatina a contractat 
cu „Unio" o platformă mobilă, cu ter
men de livrare 30 decembrie 1967. 
Dar abia la 17 ianuarie 1968 a tri
mis documentația. Să fi pierdut oare 
conducerile uzinelor „în culpă" — 
bineînțeles, beneficiare — noțiunea 
timpului ?

asemenea afirmație ne-a fost întărită 
la uzina „Unio" de către tov. M. Măr- 
cuș, șeful . serviciului aprovizionării. 
El ne spunea că la d.ata prevăzută în 
ordin era acoperit cu repartiții doar 
37 la sută din necesarul de materiale 
pentru 1968, iar la 15 ianuarie — 
95,2 la sută din trimestrul I. La fel 
de nesatisfăcătoare este situația de 
la „Independența". Din specificațiile 
de materiale pentru trimestrul I, de 
5 583 tone diferite laminate, tablă, 
țeavă, nu se primiseră repartiții, pînă 
la sfîrșitul lunii ianuarie, decît pen
tru 1 688 de tone. Nu sosiseră repar-

materialele necesare, să iasă „basma 
curată" ? Ceva mal mult. Ca o legi
ferare a nevinovăției lor, unii bene
ficiari se prevalează de dreptul de a 
se adresa Arbitrajului de Stat. E un 
prilej de a se naște cele mai neaștep
tate paradoxuri. Concludent în acest 
sens este următorul caz. Analizîn- 
du-se un contract nerespectat cu „U- 
nio", într-o ședință de arbitraj de la 
începutul lunii aprilie 1967, uzina a 
fost obligată să livreze comanda res
pectivă la... 30 martie 1967.

Revenim la responsabilitatea 
rurilor de resort, a ministerului

fo- 
tu-

Esențială este, așa cum 
prins din anchetă, și aprovizionarea 
cu materiale a uzinelor furnizoare. 
Nu vom insista asupra situației din 
1967, cînd lipsa unor materiale a de
terminat nerealizarea la tâmpa unor 
importante comenzi de utilaje pentru 
șantierele beneficiare, ci chiar din 
acest an, cînd uzinele respective ur
mează să onoreze în continuare multe 
contracte. Potrivit unui ordin al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, repartițiile de materiale tre
buie date uzinelor cu 35 de zile îna
inte de începerea anului de plan. 
Iată, însă, că el este nesocotit, fiind 
considerat drept o simplă hîrtie. O

tițn nici în contul celor 970 tone fonta 
cenușie Ca urmare, unele utilaje au 
fost lansate în fabricație, dar execu
ția lor întîrzie din lipsa materialelor 
amintite.

Neîndoielnic, ar mai fi și alte ches
tiuni de ridicat. Important este însă 
ca la toate nivelele și pentru toți fac
torii să se stabilească răspunderi 
precise privind respectarea contracte
lor de livrare a utilajelor. De ce 
pentru daunele provocate să suporte 
consecințele numai uzina furnizoare, 
iar beneficiarul care n-a predat docu
mentația sau care a venit ulterior cu 
modificări, precum și forurile de re
sort din minister, care n-au asigurat

telar. Atunci cînd conducerea uzinei 
„Unio" se adresează direcției gene
rale de resort, sau celei de aprovi
zionare pentru asigurarea unor ma
teriale primește invariabilul răspuns : 
„nu avem". Alteori, sprijinul ministe
rului încurcă lucrurile în întreprin
derile subordonate. Uzina „Indepen
dența", înțelegînd necesitatea predă
rii Ia timp a agregatelor de pom
pare destinate agriculturii — parte 
dintre ele fiind restante din 1967 — 
a asigurat toate condițiile execuției 
lor în semestrul I al acestui an. Con
trar acestei hotărîri a colectivului 
uzinei, în ianuarie, direcția generală

de resort din minister a transmis 
modificarea termenelor în... trimes
trele III și IV, adică după data la 
care instalațiile de irigare urmau să 
funcționeze.

Și un ultim aspect. In uzine sînt 
gata anumite utilaje tehnologice, mult 
așteptate pe șantiere, dar datorită 
unor piedici artificiale nu pot fi ex
pediate. Este vorba de așa-zisele 
utilaje agabaritice, pentru transpor
tul cărora nu se urgentează găsirea 
soluției optime, economice. în cazul 
unui bloc de convecție, cu termen 
de livrare la 4 ianuarie, destinat 
C.S. Galați, nu se găsește un vagon 
corespunzător. Uzina „Independența" 
a trimis, la 23 decembrie 1967, o a- 
dresă cu nr. 73 153 conducerii Minis
terului Căilor Ferate pentru a stu
dia un desen de amplasare a utila
jului respectiv pe un anumit vagon. 
La 26 ianuarie s-a trimis o telegra
mă de revenire la adresa amintită. 
Răspunsul însă întîrzie, iar utilajul 
nu poate fi livrat. Nu punem la în
doială greutățile de transport nece
sitate de un utilaj agabaritic, dar oare 
o lună și ceva n-a fost suficientă pen
tru ca ministerul amintit să se de
cidă asupra unei soluții judicioase și 
eficiente ?

Concluzia ce se desprinde — in
terpretând datele anchetei — este 
una singură : Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să ia, îm
preună cu uzinele furnizoare, toate 
măsurile pentru execuția și livrarea 
promptă a utilajelor tehnologice des
tinate noilor investiții. Acesta este 
imperativul major al desfășurării 
normale, în ritm susținut, a lucrări
lor de montaj, al intrării cît mai re
pede în funcțiune a capacităților și 
obiectivelor prevăzute în planul de 
investiții pe 1968.

POMICULTURA, lucrare
tn două volume de N. Constan- 
tinescu, A. Negrilă și N. Ghena 
tratează multiplele 
economice, tehnice și științifice 
ale cultivării pomilor in țara 
noastră. In primul volum, după 
un scurt istoric și o prezentare a 
situației pomicultura se des
crie biologia pomilor și apoi se 
face tratarea problemelor teh
nice propriu-zise : pepiniera, 
înființarea livezilor, aplicarea 
lucrărilor în livezi etc. Volumul 
al doilea la care colaborează 
și Gr. Mihăiescu descrie toate 
speciile de arbori și arbuști 
fructiferi cultivați în țara 
noastră, specificîndu-se cerin
țele față de condițiile de me
diu, agrotehnică , etc. Lucrarea 
prezintă interes pentru specia
liștii care lucrează în domeniul 
pomiculturii, cadrele didactice, 
studenți etc.

TĂIEREA EI CONDUCEREA 
VIȚEI DE VIE este o lucrare 
de un gen deosebit, fiind ilus
trată cu numeroase planșe. 
După ce se face o descriere a 
elementelor lemnificate ale bu
tucului sînt prezentate toate sis
temele de tăiere. Cele 39 de 
planșe cu figuri ajută la o mai 
bună înțelegere a diferitelor sis
teme de tăiere, ceea ce este 
deosebit de instructiv pentru 
toți viticultorii, atît specialiști, | 
cît și practicieni.
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TEATRUL

în studioul radiofonic
„Săptămîna premierelor radiofoni

ce românești”, pe care Radiodifuziu
nea a transmis-o în încheierea lunii 
decembrie 1967, constituia încununa
rea activității unui an în care au 
avut loc peste 200 de emisiuni de 
teatru.

Activitatea Radiodifuziunii în do
meniul popularizării valorilor dra
matice este una dintre cele mai la
borioase. Cele patru transmisii săp- 
tămînale din cadrul „teatrului la 
microfon” impun de la sine o mun
că susținută de cercetare a drama
turgiei universale, o activitate con
tinuă de redescoperire si valorifi
care a patrimoniului nostru teatral, 
de stimulare, prin atragerea scriito
rilor și scenariștilor, a literaturii 
dramatice actuale.

Teatrul radiofonic este, prin spe
cificul său, teatrul cu cele mai mul
te premiere (aproximativ 70 anual) 
și ca si Televiziunea, cu publicul cel 
mai numeros, ascultătorid săi fiind 
de ordinul milioanelor.

în cadrul emisiunilor radiofonice, 
dramaturgia română se bucură de 
un loc de primă mărime, jumătate 
din transmisiile teatrului la micro
fon aparținînd literaturii noastre. Se 
transmit în mod curent, în premieră 
sau reluare, montate în studio sau 
transmise din sălile de spectacol, pie
se sau cicluri de piese (cum a fost 
anul trecut ciclul Camil Petrescu) ale 
dramaturgilor noștri clasici, sau din
tre cele două războaie mondiale. Din 
programele recente s-au desprins un 
șir de lucrări aparținînd autorilor 
contemporani („Seara tîrziu în tipo
grafie” și „Linii de comunicație” de 
Al. Mirodan, „Discurs despre o floa
re” și „Vizită la Malu” de Paul Eve- 
rac, „Citadela sfărîmată” de H. Lovi- 
nescu, „Oamenii înving” de Al. Voi- 
tin etc.). O pondere însemnată în a- 
cest gen de emisiuni au biografiile 
romanțate (Alexandru Lăpușneanu, 
Ion Cantacuzino, Traian Vuia etc) și 
dramatizările după romane clasice ale 
literaturii noastre (în 1967 după „Zo
dia Cancerului” de M. Sadoveanu, 
„Tănase Scatiu” de D. Zamfirescu, 
„Aurul negru” de Cezar Petrescu, 
„Ursita” de Hasdeu), aceste transmi
sii avînd, pe lîngă meritul de a popu
lariza opere și figuri de seamă ale 
culturii românești și pe acela de a 
stimula pana scriitoricească a sce
nariștilor. Radiodifuziunii i-a revenit 
meritul de a fi pionierul reconsideră
rii teatrului lirico-filozofic al lui Bla- 
ga („Meșterul Manole”, transmisă în 
cadrul „Săptămînii premierelor ra
diofonice românești”). Multe din pie
sele lui G. Călinescu tot la radio au 
avut premiera. Nu totdeauna, însă, 
redescoperirea unor scriitori sau a 
unor opere s-a făcut în chip la fel de 
inspirat. E îndoielnic că piesa lui 
Nicolae Kiritescu „Ion al Vădanei”, 
scrisă cu- mai multe decenii în urmă, 
prezenta azi suficient interes pentru 
a fi retransmisă. De altfel, sim
țind cusururile serioase ale tex
tului, adaptatoril l-au transformat 
substantial, pînă acolo încît eroul 
principal, Ion, dintr-un personaj cu 
o concepție politică confuză, ș-a 
transformat într-un adevărat vizio
nar, partizan al ideilor sociale înain
tate. Nicolae Kiritescu, autor jucat 
în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, al cărui meșteșug dra
maturgie nu e lipsit de interes, pu
tea reintra în circuitul teatral cu o 
altă piesă („Un erou”, de exemplu), 
lipsită de o problematică atît de pre
tențioasă, dar care să-l definească, 
fără modificări și exagerări, la justa 
lui valoare.

Esențiale rămîn reconsiderările o- 
perelor si scriitorilor reprezentativi, 
care să poată veni înaintea publicu
lui fără cîrjele binevoitoare ale re
dacției. Pe linia valorificărilor ma
jore, Radiodifuziunea are pentru 
anul 1968 o serie de proiecte care 
merită salutate. Se vor transmite 
piese de Blaga („Zamolxe”), Iorga 
(„Ovidiu”), Camil Petrescu („Dan
ton”, pe care teatrele continuă să-1 
ignore), seriale după „Hanul Ancu- 
tei“ de M. Sadoveanu, „Cosma” de 
Panait Istrati etc. Teatrul radiofonic 
este, cred, prin specificul său, mai 
adecvat decît teatrul scenic drama
turgiei poeților. Teatrul liric în pri
mul rînd aici ar putea fi popularizat, 
începutul s-a făcut cu Blaga. 
Se poate continua cu Minulescu, 
Radu Stanca etc.

în ceea ce privește colaborarea cu 
scriitorii noștri actuali. Radiodifu
ziunea a avut unele realizări dem
ne de menționat. Mai sînt însă mul
te de făcut. Cei mai interesați de 
avantajele teatrului radiofonic, în 
special de operativitatea cu care 
sînt programate și difuzate piesele 
meritorii, sînt debutantii. Aici au 
debutat ca dramaturgi Dimos Ren- 
dis, Leonida Teodorescu, Anca Bur- 
san și Gheorghe Panco, Dumitru 
Solomon. Pe lîngă redacția teatrului 
la microfon au crescut și o serie de 
scenariști (Maia Belciu, Mihail Jol- 
dea, Iosif Petran, Ilie Păunescu, 
Ion Cojan etc.), multi dintre ei diș- 
tingîndu-se prin calitatea dramatiză
rilor. Cea mai însemnată inițiativa 
pe care a avut-o Radiodifuziunea în 
stimularea teatrului nostru actual și 
în crearea unei dramaturgii scrise 
special pentru radio, a fost recentul 
concurs de scenarii radiofonice, care 
a prilejuit selectarea unor lucrări 
interesante, ce vor fi prezentate pu
blicului în cursul anului 1968. (În
ceputul s-a și făcut săptămîna trecută 
cu „Era cea mai frumoasă” de Ionel 
Hristea). E necesară însă atragerea 
spre acest gen și a dramaturgilor cu 
experiență. Radiodifuziunea nu tre
buie să se mulțumească cu simpla 
constatare a dificultăților întîmpina- 
te, ci să găsească formele cele mai 
eficiente pentru cointeresarea unui 
număr cît mal mare de dramaturgi 
și literați. Au fost cu totul insu
ficiente cele cîteva transmisii după 
romane, schițe sau nuvele ale lite
raturii noastre actuale. Problematica 
contemporană, dezbaterile etice care 
interesează pe omul zilelor noastre 
trebuie să-și găsească o pondere mai 
mare în transmisiile teatrului radio
fonic. Atenția redacției trebuie să se 
îndrepte cu precădere asupra piese
lor închinate figurilor de seamă ale 
contemporaneității și ale istoriei lup
telor pentru închegarea și neatârna
rea poporului român, asupra piese
lor reprezentative pentru problema
tica construirii socialismului, pentru 
eroii zilelor noastre care construiesc 
prezentul și viitorul României. Este 
aci un vast teren de inspirație, spre 
care Radioteleviziunea este menită 
să îndrepte eforturile colaboratorilor 
săi. Reluarea pieselor izbutite ale ul
timelor două decenii, popularizarea 
lucrărilor noi consacrate actualității, 
crearea unei dramaturgii specifice 
genului, care să se înscrie în ansam
blul mișcării noastre literare și tea
trale, vor contribui la profilarea din 
ce în ce mai distinctă a literaturii

dramatice originale în contextul re
pertoriului radiofonic.

Teatrul la microfon este menit să 
ofere ascultătorilor lucrări de sea
mă ale dramaturgiei noastre și ale 
celei străine, mai puțin sau deloc 
jucate de teatre, constituind pentru 
categorii foarte largi o adevărată 
școală de inițiere artistică. în a- 
nul care s-a încheiat am ascultat în 
primă audiție din repertoriul univer
sal „Cei șapte contra Tebei” de 
Eschil, „Yerma" de Garcia Lorca, 
„Woyzzek” de Buchner, „6 iulie” de 
Șatrov, „Edgar Poe“ de Abelardo 
Castillo, „Knock” de Jules Romains, 
seriale după „12 scaune” de Ilf și 
Petrov si după „Calvarul” de Al. 
Tolstoi. Am mai audiat un ciclu de 
12 piese de Shakespeare, „Mutter 
Courage” de Brecht etc. Atît trans
misiile de Pînă acum din dramatur
gia universală, cît și proiectele pen
tru anul 1968 sînt în sine valoroase ; 
totuși, ele nu reflectă suficient pre
ocuparea Radiodifuziunii de a oferi, 
într-o perioadă mai largă de timp, 
ascultătorilor săi un tablou înche
gat al principalelor opere și perioa
de din istoria teatrului, dînd mai 
degrabă impresia unor alegeri în
tâmplătoare. Insuficient este încă 
aportul Radiodifuziunii în popu
larizarea valorilor teatrului contem
poran. Ar fi necesare o informare 
mai largă a publicului asupra crea
ției scriitorilor de valoare de pe toa
te meridianele lumii, o ilustrare maî 
bogată a principalelor tendințe ale 
teatrului actual, mai multe dramati
zări ale operelor literare care s-au 
impus prin acuitatea tematicii și 
prin talentul cu care au fost scrise.

Față de teatrul șcenic, teatrul la 
microfon are avantajul de a-și putea 
alcătui distribuțiile cele mai avanta
joase, la dispoziția lui fiind un număr 
mult mai mare de actori. Teatrul 
radiofonic este o școală a cultivării 
vocilor, a promovării calităților de 
dicție, a lecturilor expresive. Călăuzi
tă numai auditiv, imaginația ascultă
torului își găsește aici un spațiu mai 
larg de desfășurare, bineînțeles cu 
condiția ca fluxul sonor, evitând șa
blonul, să-i solicite în permanență 
atenția. Unele dintre emisiunile tea
trului la microfon au fost realizate 
la un înalt nivel calitativ, mărturie a 
competenței artistice și tehnice a co
lectivelor respective. Excelentă a fost 
versiunea radiofonică a „Meșterului 
Manole”, omagiu adus lui Lucian

Blaga de realizatorii spectacolului 
(regia artistică Dan Nasta, în rolurile 
principale Ion Marinescu și Valeria 
Seciu, regia muzicală Marga Capita- 
novici, regia tehnică Tatiana An- 
dreicic). Pe linia reușitelor s-au în
scris, ca să ne referim tot la Săptă
mîna premierelor radiofonice româ
nești, și „Cîntecul Jianului”, stilizare 
izbutită de folclor (text Titel Con- 
stantinescu, regia artistică Paul Stra- 
tilat, aranjament muzical Marga Ca- 
pitanovici), și „Linii de comunicație” 
de Al. Mirodan, spectacol radiofonic 
deosebit de agreabil (regia artistică 
Elena Negreanu, regia muzicală Ro
meo Chelaru, în rolurile principale 
Radu Beligan și Rodica Tapalagă). 
Unele emisiuni ale teatrului la mi
crofon n-au beneficiat însă de inter
pretări satisfăcătoare, rămînînd mult 
sub nivelul textelor.

Interesul de care se bucură teatrul 
la microfon în rîndul publicului se 
manifestă și în numărul mare de scri
sori care sosesc la redacție, expri- 
mînd aprecierile, preferințele, consi
derațiile critice ale auditorilor. Ra
diodifuziunea nu a întreprins însă 
pînă acum un sondaj științific în rîn- B 
dul maselor de ascultători, mulțu- 
mindu-se doar cu scrisorile trimise 
din inițiativă particulară. Cercetarea 
părerilor unor categorii cît mai va
riate de ascultători ar oferi sugestii 
importante și ar contribui la stabili
rea unei legături mai sistematice cu 
opinia publicului.

Realizatorii emisiunilor teatrului la 
microfon sînt în general văduviți de 
confruntarea cu critica de speciali
tate, presa noastră neglijînd acest 
sector, mai mult încă decît pe cel al 
Televiziunii. Sînt necesare cronici, 
articole de analiză și sinteză care să 
dezbată problemele repertoriului, ale ■ 
realizării artistice, să creeze astfel 
colectivului teatrului radiofonic un 
climat stimulativ, de permanentă 
confruntare critică.

Orientîndu-se spre operele majore 
ale dramaturgiei, asigurînd ponderea 
principală problematicii contempo
rane, realizînd emisiuni de calitate, 
teatrul radiofonic își va putea înde
plini așa cum se cuvine sarcinile per
manente care-i revin în cultivarea 
gustului artistic și în satisfacerea 
cerințelor estetice ale milioanelor săi 
de ascultători.

Ioana LIPOVANU

0 Capcana i PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 împușcături pe portativ : REPUBLICA — S ; 10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22.
0 De trei ori București : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Valetul de pică : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2247 — ora 17,30 și seria 2248 — ora 20,30), LUCEAFĂRUL 
(completare Io, Mircea Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Căutați idolul : BUCUREȘTI — 9
17 ; 19 ; 21, MELODIA — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21, MODERN — 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GRIVIȚA (com
pletare Pași spre Brâncuși) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un bărbat și o femele : CAPITOL 
10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FE
ROVIAR (completare Invitație) —
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 17,30 ; 20, EXCEL
SIOR (completare Atenție 1) — 9,45 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, TOMIS
(completare Pași spre Brâncuși) — 9 ;
18.30 ; 20,45.
0 Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Indragostlțli : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
0 încercuirea : FLOREASCA — 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : LUMINA 
(completare Sorinei și soarele) — 9,30—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,45.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 jocuri neschimbate : DOINA (completare Gigantul 
înaripat) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 10,15 ; 20,30.
0 Dosarul XII : UNION (completare Imprudenții) —

> 11 ; 13 ; 15 ;

cinema

ilSgi

15,30; 18; 20,30, CRÎNGAȘI (completare O după-
amlază plină de peripeții) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Război șl pace (seriile I șl II) : GIULEȘTI — 14,30 ; 
19, ARTA — 9,30—14 în continuare ; 18,30.
0 Ocolul : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (comple
tare Republica la 20 de ani) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Dragostea unei blonde : DACIA (completare Fetița 
cu chibrituri) — 8,15—15 în continuare ; 17 ; 19 ; 21.
0 Profesorul distrat : BUZEȘTI (completare Exerciții 
și aplicații militare) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : BUCEGI (completare Dacă treci 

rîul Selenei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Amprenta : UNIREA (completare 
Sănătatea mintală a copilului) 
18,15 ; 20,30.
0 O fată fericită : FLACĂRA 
pletare Mal bine să prevenim, 
laxia TBC) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 
0 Martin soldat : VITAN — 
18 ; 20,30.
0 Cînd tu nu ești : MIORIȚA . 

Kogălniceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

— 16 ;

(com- 
Profl- 
; 20,30.
15,30 ;

(com-
16 ;pletare Mihail

18,30 ; 20,45.
0 Escroc fără
deasupra norilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Corigența domnului profesor : MUNCA (comple
tare Opt minute de vis) — 16 ; 18 ; 20, DRUMUL 
SĂRII (completare împlinire) — 16 ; 18 ; 20.
0 Republica Skid : MOȘILOR (completare Ostașii pă- 

• durii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Meandre : COSMOS (completare Neglijența se plă
tește) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O sută unu dalmațlenl : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 
20,30, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele com
pletarea Năică și veverița).
• Spartacus (ambele serii) : PROGRESUL — 15,30 ; 19.

voie : POPULAR (completare Oameni

TRADIȚIA MUZICALĂ 
A SIBIULUI CONTINUĂ
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O Filarmonica de stat „G. Enes
cu” (la Sala mică a Palatului) : 
Ciclul concertelor brandenburgice. 
Dirijor : M. Basarab — 20.
O Opera română : Cavaleria rusti
cană ; Paiațe — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : 
Contesa Maritza — 19,30.

S Teatrul Național „I. L. Caraglale” (sala Comedia) : Regina de Navara
— 19,30, (sala Studio) : Castillana — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Sfîntul — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza BUIandra” (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
D-ale carnavalului — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20. 
0 Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : Ecatertna Teodoroiu (spec
tacol prezentat de Teatrul din Pitești) — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă” : Toate pînzele sus — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sînzlana — 17, (la Palatul pionierilor) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase” (sala Savoy) : Scandal la Boema
— 19,30.
O Circul de stat : Selecțiunl de iarnă — 19,30.

teatre

17,30 Curs de limba engleză 
(lecția a 2-a). 17,58 Sumarul zilei. 
18,00 Telecronlca economică. După 
prima lună din noul an ! 18.30 
Pentru copii : Ala-Bala cu... Eoni 
și Sache ! — emisiune distractivă. 
19,00 Filmul : „Ale cui sînt ghin
dele din pădure ?“. 19,10 Alma- 

Mater — emisiune pentru studenți. „Universitățile”. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate. 20,00 Concert de muzică 
ușoară (II). Transmisiune de la Brașov. 21,00 Avanpremieră. 21,20 Jocurile 
olimpice de iarnă. Rezumat filmat al competițiilor zilei. 21,35 Telecine- 
mateca : „Viața ei". Film artistic cu Bette Davis și George Brent. 23,10 
Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I)

ci în sensul întrebuințări! 
cît mai depline a forței 
creatoare omenești, al cărei 
miez este inteligența, ne
contenit și multilateral fe- 
cundabilă prin contact cu 
semenii, cu realitatea ex- 
tra-profesională, cu ceea ce 
este esențial în cultura na
țională și universală, cu 
procesul de continuă dez
voltare politico-socială a 
popoarelor. Există, teoretic, 
acest pericol. Iar dacă lu
mea burgheză, în ceea ce 
privește clasele exploatate, 
nu-și pune această chestiu-.. 
ne, ba, dimpotrivă, pentru 
societățile de tip socialist și 
cu adevărat democratic este 
o problemă și încă una 
fundamentală.

Deci se impune luarea în 
considerație a condiției in
teligenței în societatea mo
dernă. Cum putem să-i 
menținem. în ciuda unei o- 
bligatorii specializări, pros
pețimea de forță inventivă 
și creatoare, multilateral si 
sporit, în ciuda reducerii 
timpului necesar unei cît 
mai largi informări și a 
înaintării în vîrstă ? Cu 
alte cuvinte, cum putem 
face ca fiecare om inteli
gent și bine pregătit în 
profesiunea sa să fie și un 
om cult, un om activ în 
societate, fără pierderea 
perspectivei progresului 
uman și a celor mai înal
te idealuri umanitare. Sau 
cu alte cuvinte: cum să 
facem ca omul să nu se 
piardă printre mașinile, 
mașinăriile și formulele 
pe care le-a iscodit mintea 
sa și să rămînă mereu Om 
scris cu literă mare, adică 
o ființă creatoare de bu
nuri și valori, conștientă

Melomanul bucureștean e dispus să 
afle în decorul medieval al Sibiului, re
zonanta proprie, atmosfera nealterată a 
acelei muzici pe care mediul citadin 
modern o acreditează în mai mică mă
sură. Se cîntă aici multă muzică precla
sică : Vivaldi, Haendel, în special Bach ; 
de asemenea, muzica clasicilor vienezi, 
mai ales Mozart. Aflăm cu deosebită sa
tisfacție că începînd cu actuala stagiu
ne, vestitul Muzeu Brukenfhal și-a des
chis, în mod generos porfile manifestă
rilor muzicale cu caracter cameral ; iar 
în acest sens considerăm posibilă ame
najarea în incinta acestuia a unei săli 
de concerte, în care Orchestra Filarmo
nică din localitate — principalul susți
nător și organizator al viefii muzicale — 
să-și poată desfășura în mod adecvat 
activitatea, beneficiind de condiții pe 
care sala improprie, cu o acustică hao
tică, a Teatrului de Stat nu le poate 
oferi.

O inițiativă cu totul meritorie, concre
tizată prin efortul susținut al conducăto
rului acestei instituții, artistul emerit 
Henry Selbing, o constituie înființarea 
orchestrei de cameră a orașului, în al 
cărei repertoriu întâlnim muzică de la 
Purcell și Telemann, pînă la Enescu. Este 
un început promițător, demn de atenfia 
unor colective artistice importante ale 
tării, care nu dispun încă, de orchestre 
de cameră proprii, cu activitate perma
nentă. Impresionantă, atît prin pasiunea și 
dăruirea dezinteresată a membrilor, cît 
și datorită eficacității efortului interpre
tativ, se prezintă munca susfinută, rigu
ros organizată a corului de amatori — 
corul „Bach’ al Filarmonicii din Sibiu, 
sub conducerea organistului prof. Franz 
Xav. Dressier. Unul dinfre ultimele con
cede ale formafiei, aflată în compania 
unor soliști de frunte ai Filarmonicii 
bucureștene : Emilia Petrescu și Martha 
Kessler, le-a prilejuit sibienilor audierea 
uneia dinfre capodoperele geniului lui 
Bach — Missa în si minor.

Răsfoind programele și repertoriile de 
concert, atât din ultimul an, cît și de per
spectivă, ale Filarmonicii, rămînem plă
cut impresionați de generozitatea cii 
care consiliul artistic al instituției oferă 
podiumul de concert afirmării unor ti
nere talente, reale speranțe ale artei 
noastre interpretative. Menționăm că aici 
și-au făcut debutul, într-un prim contact 
cu orchestra simfonică și cu marele pu
blic, violonista Victoria Bașta-lchimescu, 
pianiștii Aida Gajarian și Romeo Voisa ; 
și tot la Sibiu concertează sau vor fi pro
gramați tinerii interpreti ce s-au afirmat 
în anii din urmă : pianistele Khrimhilda 
Cristescu și Aurora lenei, violoniștii Cor
nelia Bronzefti, Gheorghe Jalobeanu,

proaspeții laureati ai celui de-al IV-lea 
Concurs international „George Enescu" 
— Cornelia Vasile și Dan Grigore, sau 
cuplul de muzică de cameră format din 
violonistul Radu Jelescu și pianistul Dan 
Mercureanu. Este remarcabil faptul că 
mulfi dinfre cei mentionafi desfășoară o 
meritorie muncă pedagogică, activitatea 
concerfistică fructificînd în mare măsură 
lucrul de zi cu zi la clasele de interpre
tare ale acestora.

Un credit constant, ce e drept pro
porțional în mai mică măsură, acordă 
Filarmonica de stat din Sibiu creației 
tinerilor compozitori. De la începutul 
stagiunii și pînă în prezent s-au execu
tat aici lucrări aparținînd lui Cornel Ță- 
ranu, Ștefan Zorzor, Irina Odăgescu, 
Sorin Cioroiu etc. Remarcăm faptul că 
multe dintre lucrările de factură nouă, 
provenite din repertoriul românesc sau 
universal nu beneficiază de un aparat 
orchestral întru totul corespunzător, care 
să răspundă intențiilor componistice ale 
autorilor. Lipsurile cele mai mari se re
simt în special în ceea ce privește grupa 
instrumentelor de percujie ; de aseme
nea, suflătorii de alamă dispun de instru
mente de o dubioasă calitate, ce răs
pund cu greu chiar solicitărilor interpre- 
jilor. Acordind o evidentă ospitalitate ti
nerilor soliști sau compozitori, condu
cerea Filarmonicii trebuie să acorde un 
interes egal și constant completării trep
tate a compartimentelor orchestrei sim
fonice cu cadre tinere. Un recent con
cert, de altfel bine susținut prin compe
tenta dirijorală a lui Silviu Zavulovici, 
din Galați, ne-a redat imagini defor
mate ale unor fragmente din Simfonia 
a Vll-a de Beethoven, incidente regre
tabile datorate în mare măsură atât lip
sei încă evidente de instrumentiști, în 
partida violoncelelor și viorilor, cît și 
datorită acusticii cu totul inadecvate unei 
audiții convenabile, a sălii Teatrului de 
Stat. în asemenea condiții, înțelegem 
pentru ce secretariatul muzical progra
mează cu atîta economie, în concertele 
săptămînale, lucrări aparținînd școlilor 
secolelor XIX și XX. Lucrările reprezen
tative ale lui Bruckner, Stravinski, Bar- 
tok, Șosfakovici, pentru a nu-i mai a- 
minti pe Alban Berg sau Webern, sînt 
ca și inexistente. Este drept, tradiția 
clasică a vieții muzicale, permite mai 
greu azi introducerea unor lucrări de o 
factură cu totul, am putea spune „ne
obișnuită". Totuși, primii pași, care de 
altfel se realizează, trebuie făcufi cu 
mai multă hotărîre, în special prin pro
gramarea valorilor mari, unanim accep
tate ale muzicii contemporane, prin ca
litatea corespunzătoare a execuției. Este 
important, de asemenea, ca și concer
tele educative să beneficieze de expu

neri mai ample, mai bine documentate, 
realizînd conexiuni variate în cultura și 
arta contemporană, în special în ce pri
vește promovarea muzicii secolului nos
tru. Căci singurele criterii care contri
buie la strîngerea contactului cu ma
rele public rămîn ridicarea calității re- 
perforiilor prin programarea unor lucrări 
de certă valoare și interpretarea cores
punzătoare, de înaltă ținută a acestora.

Răspunzînd cerințelor unui public va
riat, în condiții în care Sibiul nu dis
pune de un teatru muzical propriu, Fi
larmonica locală se orientează just în 
profilarea, în cadrul unei stagiuni, a cî- 
torva concerte așa-numite „populare", la 
reușita cărora își aduc aportul și prim- 
soliști ai teatrelor noastre de operă ; în 
special în cadrul acestor concerte se im
pune o justă selectare a valorilor po
trivit specificului acestui gen de ma
nifestări. Stagiunea de vară — și de ce 
numai atunci ? — îi poartă de obicei 
pe artiștii sibieni spre orașele înveci
nate. Nu s-ar putea oare organiza, în 
special cu formații restrînse, deplasări în 
cadrul unei stagiuni permanente în afara 
Sibiului ? Remarcăm, de asemenea, fap
tul că Filarmonica locală dispune doar 
de serviciile unui singur solist — tânărul 
pianist Constantin Stelian, a cărui înca
drare în normele planului de concerte 
se realizează încă destul de dificil. In 
mod evident, angajarea a încă unui 
violonist sau solist vocal ar crea premi
sele unei stagiuni permanente bine or
ganizate și susținute în ce privește pro
gramele de recital și muzică de ca
meră.

în colaborarea cu solistul concertelor 
instrumentale, persistă încă concepția 
greșită potrivit căreia realizarea muzi
cală trebuie lăsată aproape în exclusi
vitate pe seama acestuia, în consecință 
nu se programează decît o singură re
petiție de punere de acord a orchestrei 
cu solistul, timp material total insufi
cient pentru conturarea unei versiuni in
terpretative unitare, onorabile.

Menționăm faptul, de altfel îmbucu
rător, că în Sibiu activează o formație 
corală a sindicatului lucrătorilor din în- 
vățămînt, ansamblu ce posedă un mate
rial vocal de calitate. Totuși producțiile 
acestui colectiv sînt sporadice. Daie 
fiind posibilitățile și realizările indiscu
tabile ale acestei formații (într-unul din 
ultimele concerte s-a interpretat „Fante
zia pentru pian, cor și orchestră" de 
Beethoven), am sugera conducerii Filar
monicii o colaborare mai strînsă, o în
drumare pe cît posibil sistematică a a- 
cestui ansamblu de amatori
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D. AVAKIAN

Exercițiul inteligenței
de rodul ei în omenire și 
solidară cu idealurile înal
ta ale acesteia.

Socrate spunea că numai 
proștii sînt răi. presupu- 
nînd prin aceasta că su
prema inteligentă, atingînd 
treapta. înțelepciunii, este 
impregnată de acea răs
pundere . morală care se 
transpune în acte numai 
ținînd seamă de toate con
secințele umane implicite 
oricărei acțiuni. Descartes, 
dacă bine îmi aduc aminte 
scria că ar fi putut scoate 
la lumină mult mai multe 
descoperiri, dacă nu s-ar fi 
temut de pericolul ce-1 
comportau pentru condiția 
umană din timpul său. Ori- 
cîtă inteligentă recunoaș
tem la baza realizării bom
bei atomice aruncate pe o- 
rașul Hiroșima, niciodată, 
sub nici un motiv, nu pu
tem scuza această abomi
nabilă crimă, cum nu gă
sim iertare pentru cei ce 
cotropesc Vietnamul șl-1 
ucid populația. Deci eticul 
care totdeauna ar fi tre
buit să fie, dar de multe 
ori n-a fost o condiție a 
inteligenței, în zilele noas
tre e necesar să devină o 
condiție primordială a ei, 
aceasta în primul rînd ca 
un postulat al socialismu
lui și comunismului.

Condiția etică a inteli
genței. definitorie pentru 
om ca Om, nu se obține 
numai prin predici, legi, 
coerciție, și a>lte mijloace,

cum au înfăptuit în trecut 
toate religiile sau sisteme
le filozofice. Pentru aceas
ta e necesară educația con
științei în respectul valori
lor trecutului și prezentu
lui, văzute ca un rezultat 
al forțelor omenești suma
te și consumate pentru 
progresul și binele omeni
rii. Pe scurt, ca inteligen
ta omului modern să func
ționeze la largul ei și să nu 
rămînă îmbîcsit.ă în auto- 
matisme profesionale, ea 
trebuie să fi înotat și să 
se mai scalde din cînd în 
cînd — dacă se poate mai 
des — în apele culturii. 
Aș preciza chiar ; a cultu
rii umaniste. Și în sensul 
Renașterii — de a repune 
în drepturi cultura antichi
tății și limbile clasice, și 
în sensul de astăzi — de a 
îndreptăți dezvoltarea ar
monioasă a tuturor calită
ților umane, desigur cu 
pregnanța, profilarea șl 
conturarea cît mai accen
tuată a uneia sau unora, 
după indivizi, talente și 
temperamente.

Cultivarea omului nu în
cepe o dată cu angajarea 
lui profesională. Procesul 
începe cu mult înainte, iar 
dacă practic vorbind nu se 
termină niciodată în condi
ții normale, înainte ca o- 
mul să fi intrat în rîndul 
forțelor de producție, a- 
junge la un grad, care în 
mod obișnuit îi asigură 
creșterea în continuare 
prin menținerea contac

tului cu alte aspecte ale 
vieții, din domeniul cultu
ral, altele decît ale profe
siunii propriu-zise.

Ar fi ideal ca un om. pe 
lîngă cunoașterea temei
nică a limbii materne, a 
istoriei țării și poporului 
său, principalelor ramuri de 
științe și a literaturii na
ționale în ceea ce au ele 
mai important, să știe la
tina, să fi citit pe clasici, 
să cunoască cîteva limbi 
moderne. fundamentele 
matematicii superioare și 
istoria dezvoltării gîndirii 
științifice, morale și artis
tice. Dar aceasta va mai 
rămîne un ideal pentru 
majoritatea zdrobitoare a 
oamenilor pe pămînt.

. Nu înseamnă însă că, a- 
tît. cît e posibil, să nu se 
ofere unui cît mai mare 
număr de oameni șanse de 
a se apropia de idealul e- 
ducatiei umaniste. Nu e 
vorba de un deconectant 
pentru răgazurile ce le 
permite activitatea profe
sională, deși nici acest lu
cru nu e de disprețuit, 
prin recitirea unui cînt din 
Iliada, a unei povestiri de 
Voltaire, a unei pagini din 
Pascal, a unui capitol din 
Herodot sau răsfoirea unui 
album de sculptură grea
că. E vorba mai mult de
cît de această satisfacție 
ce ți-o oferă contactul cu 
marile valori umane, ar
tistice, filozofice, științifi
ce, mai vechi sau mai noi, 
clasice sau' moderne, fără

urmărirea altui scop decît 
plăcerea spirituală și o in
formare de dragul infor
mației.

E vorba de întreținerea 
inteligenței. Un organism 
ca să nu se anchilozeze și 
să s? îngreuieze, face miș
care și eventual gimnasti
că. O minte ca să rămînă 
ageră trebuie, să facă exer
ciții cu noțiuni, concepte, 
cu diferite moduri de ex
primare și de comunicare 
între oameni, despre ei și 
despre lume. Numai astfel 
mintea, adică inteligenta, 
se menține elastică, își 
păstrează creativitatea și 
inventivitatea, apărîndu-se 
de stereotipizarea și auto
matizarea la care ar putea 
ajunge dacă s-ar limita 
mobilitatea permisă de ra
mele profesionale. Și, pe 
lîngă contactul strîns. ne
întrerupt și vast cu noul 
din propria profesiune, 
cum ar fi posibil acest lu
cru fără un cap bine mo
bilat cu literatură, cu ima
gini artistice, cu cunoștin
țe muzicale, cu idei filo
zofice, sociale sau științi
fice de bună calitate ?

Cunosc un om cu răs
punderi pe linie de stat, 
și care are pe noptieră 
versurile cîțorva poeți cla
sici români și străini, ba 
și ale unor tineri din zi
lele noastre. In viata zil
nică n-are de-a face cu li
teratura și arta, dar mi-a 
mărturisit că e transpus 
în altă lume printr-o sin

gură poezie, seara tîrziu 
cînd vine de la lucru, și-și 
simte împrospătată min
tea. Am un prieten chi
mist, descoperitor al mul
tor substanțe de natură 
farmaceutică, cu care se 
poate discuta la nivel ri
dicat despre psihologie și 
pedagogie și care iubește 
cu pasiune poezia lui Coș- 
buc. Einstein era un bun 
pianist, Caragiale un mare 
meloman, Eminescu stu
dia, pe lîngă istorie, eco
nomie politică, limbi cla
sice și matematică, sans
crita.

Inteligenta nu este un 
instrument monocord. Iar 
coardele ei, ca să nu rugi
nească. trebuie făcute să 
vibreze în contact cu cul
tura, cu realizările ei mari, 
naționale și universale. A- 
cest contact îi tine trează 
receptivitatea și îi accen
tuează, la modul conștiin
ță. apartenența umană. 
Omenia conținută în cul
tura multimilenară a omu
lui pe pămînt este ana tare 
care spală inteligența de 
acele tentații ce ar facilita 
disjuncția dintre etic și 
inteligență și ar pune-o în 
slujba altor scopuri decît 
înaltele idealuri de progres 
ale umanității. Cred că își 
folosește cu adevărat bine 
inteligenta acela care-și 
poate repeta, după fiecare 
act al său, versul cunoscut 
al lui Terentiu : Homo 
sum : humani nihil a me 
alienum puto. (Sînt om : 
nimic ce-i omenesc nu 
mi-e străin). Iar omenescul 
crește pe acea omenie Pe 
care omenirea, prin ce are 
ea mai bun, clădește de 
veacuri cu trudă prin in
teligentă, înțelegere și în
țelepciune.
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Colecționarul de artă este 
pasionat și atîta timp cît el po
sedă capacitatea mobilă, malea
bilă de a înțelege valoarea au
tentică a artei, de a o desco
peri chiar acolo unde consacra
rea întârzie să o autentifice, el 
reprezintă un ferment indispen
sabil al climatului artistic. Is
toria artelor plastice mondiale 
și românești este punctată de 
prezenta acestor spirite nobile 
și clarvăzătoare, căci poate fi 
disociată, dacă ar trebui să e- 
xemplificăm, arta plastică mo
dernă de un Vollard sau nucleul 
atît de viguros al artei româ
nești moderne de un Zambac- 
cian ?

Un afiș modest (prea modest 
pentru a putea explica trecăto
rului întreaga lui semnificație) 
anunța în sălile Muzeului Simu 
expoziția colecției Ilie Mirea. 
Surprinzătoare lipsă de atentie, 
de popularizare pentru această 
modalitate nouă, de a pune în 
contact publicul cu o galerie 
impresionantă prin valoarea lu
crărilor expuse. Ceea ce ne-a 
prezentat cu generozitate colec
ționarul Ilie Mirea sînt lucrări 
achiziționate într-o viată, rodul 
plin al unui talent continuu cul
tivat și a unei pasiuni niciodată 
trădată.

S3

Expoziția
colectiei»

Ilie Mirea
c

Căci talentul unui colecționar 
nu înseamnă numai gust desă- 
vîrșit, dar și capacitatea de a 
surprinde acolo unde o produc
ție artistică complexă oferă lu
crările cele mai variate ca va
loare, autenticitatea, originali
tatea, stilul pregnant și propriu 
al personalității artistice. Fău
ritor de rame, trăind deci ca 
modest artizan în preajma ar
tei, Ilie Mirea și-a perfecționat 
continuu talentul de colecționar. 
Cuprinzînd 140 de lucrări — u- 
leiuri și desene — expoziția nu 
este decît o parte a prețiosului 
tezaur pe care îl posedă. O is
torie în mic a artei pla Jy.e ro
mânești moderne, o k , \<j.e în 
care punctul de vedere tuopriu, 
mărturisind o personalitate for
mată, pune 
noi, luminează 
noscute.

Tripticul lui 
lia clovnului”, 
rile și desenele lui Pallady, pei
sajele lui Lucian Grigorescu sau 
compozițiile lui Corneliu Mihăi- 
lescu întruchipează în mod fe
ricit o perioadă de mare anver
gură a artelor românești/ Spi
rit viu, permeabil la înnoirile 
limbajului pictural, făcîndu-și 
din înțelegerea și susținerea ar
tiștilor tineri contemporani o 
profesiune de credință, Ilie Mi
rea tezaurizează — și termenul 
este cît se poate de exact, op
țiunea colecționarului echivalînd 
cu un act de autentificare a va
lorilor — cîteva lucrări ale ar
tiștilor contemporani, Al. Ciucu- 
rencu. Ion Pacea, Ion Gheor
ghiu, V. Almășan, M. Ionescu, 
de o mare frumusețe artistică 
E un semn al nobleței pasiunii 
de colecționar asa cum o pro
fesează Mirea în refuzul cate
goric de a confunda valoarea 
artistică cu cea comercială, în 
dorința de a impune, de a cer
tifica o valoare artistică nouă.

Să ne întrebăm în mod ne
cesar, oportun și firesc, dacă a- 
cestei pasiuni i se răspunde 
măcar cu interes de către acele 
foruri administrative care ar 
putea oferi colecția, continuu și 
direct, spre delectare' publicu
lui. Este păcat că Muzeul Simu, 
a cărui acțiune trebuie aplau
dată, nu și-a însoțit gestul de 
ospitalitate cu o găzduire în 
timp mai generoasă.

Colecții la fel de interesante 
ca cea a dr. Vintilă, dispersată 
într-un „muzeu sătesc”, prea 
puțin la îndemîna vizitatorilor, 
a lui N. Apostol, care nu și-a 
găsit locul firesc în rețeaua de 
colecții particulare, publice, ră
mîn mai departe inaccesibile 
matorilor.

Prezenta lui Ilie Mirea si 
altor colecționari este fertilă 
peisajul vieții noastre cultura
le. Ea demonstrează efortul și 
pasiunea cu care contribuie la 
dezvoltarea artei noastre a- 
ceastă stirpe nobilă a amato
rului cunoscător, care-și. înso
țește priceperea cu actul, ci
vic în fond, de a colecționa.

în relief accente 
locuri puțin cu-

Tonitza, „Faml- 
alături de uleiu-

8
a-

a 
în

lulîan MEREUȚA
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Cuvîntarile rostite
' în cuvîntul rostit ou acest prilej, 

ambasadorul Belgiei și-a exprimat 
satisfacția de a fi reprezentantul 
țării sale în România.

Făcînd o scurtă expunere a di
recțiilor pe care le urmează politi
ca externă a statului belgian, am- 

i basadorul Jan Adriaenssen, a insis
tat asupra necesității de a se pro
gresa pe calea colaborării și secu
rității în Europa.

„Obiectivul final al diplomației 
belgiene — a arătat el — este de 
a se ajunge la o reglementare trai
nică a problemelor pe care le pune 
securitatea europeană și mondială. 
Preocuparea noastră imediată este 
de a crea un climat de încredere re
ciprocă fără de care nici o discuție 
nu are șanse serioase să depășească 
stadiul unei demagogii zadarnice".

„Prin numeroase inițiative — a 
continuat ambasadorul belgian — 
guvernul meu, alăturîndu-se preo
cupărilor guvernului român, și-a 
manifestat deschis voința sa de a 
contribui în mod activ la elimina
rea focarelor țle neînțelegere exis
tente și de a favoriza instaurarea 
unui climat de înțelegere interna
țională".

Arătînd că bunele relații care e- 
xistă între Belgia și România per
mit să se întrevadă un viitor favo
rabil pentru cooperarea între cele 
două țări, ambasadorul belgian a a- 
sigurat, în încheiere, pe președinte
le Consiliului de Stat că va depune 
toate eforturile pentru dezvoltarea 
acestor relații.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit am
basadorului belgian pentru apreci
erile făcute la adresa României și 
a politicii sale externe.

„Angajată într-un uriaș efort de 
construcție și modernizare în toate 
domeniile — a arătat președintele 
Consiliului de Stat — România este 
profund interesată ca în Europa să 
fie statornicit un climat de pace și 
colaborare rodnică între toate sta
tele fiind convinsă că o astfel de 
col; 'are contribuie în măsură 
însciti-'ljtă la apropierea dintre po
poare, la afirmarea capacităților 
lor creatoare".

Subliniind că instaurarea secu
rității în Europa este un proces 
complex, care implică permanenta

luare în considerare a realităților e- 
xistente după cel de-al doilea răz
boi mondial, eforturi sistematice și 
stăruitoare, președintele Consiliului 
de Stat a continuat : „După păre
rea noastră, o condiție principală a 
realizării securității europene este 
dezvoltarea legăturilor bilaterale în 
toate domeniile între statele conti
nentului, indiferent de regimul lor 
social-politic. Așezate pe principiile 
trainice ale respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și decide singur 
soarta, fără amestec din afară, ale 
independenței și suveranității, ale 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, aceste relații oferă un ca
dru favorabil pentru extinderea co
laborării între state, contribuie la 
continua întărire a păcii".

„îmi este deosebit de plăcut — a 
arătat președintele Consiliului de 
Stat — șă constat că acreditarea 
dumneavoastră ca ambasador în 
România are loc într-o perioadă 
cînd relațiile de prietenie existen
te între țările noastre cunosc o dez
voltare rodnică".

„Legăturile tradiționale din tre
cut, perspectivele progresului mul
tilateral al țărilor noastre, năzuința 
comună a popoarelor român și bel
gian spre pace și bună conviețuire 
favorizează extinderea substanțială 
a cooperării și schimburilor româ- 
no-belgiene. Avem convingerea 
că aceasta corespunde intereselor 
majore ale popoarelor noastre, re- 
prezentînd în același timp un aport 
pozitiv la cauza păcii, securității și 
a unei înțelegeri durabile pe conti
nentul european și în lume".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a urat ambasadorului 
belgian deplin succes în misiunea 
ce i-a fost încredințată și l-a asigu
rat că în activitatea sa viitoare, 
consacrată dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-belgiene, va primi tot spri
jinul Consiliului de Stat și al gu
vernului român.

între președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și ambasa
dorul Belgiei, Jan Adriaenssen, a 
avut loc apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
re au participat Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Marți, 6 februarie, tovarășul 

Leonte Răutu. membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe tovarășul Dra
go Kunț, șeful secției internațio
nale a C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, care a făcut o 
vizită de cîteva zile în țara noas
tră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, au luat parte tovarășul Vasile 
Vlad, șeful secției relații exter
ne a C.C. al P.C.R., și lakșa Pe- 
trici, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București.

(Agerpres)

înființarea Comisiei române
9

pentru activități spațiale
Recent a fost înființată „Comisia 

română pentru activități spațiale", 
care funcționează pe lîngă Consi
liul Național al Cercetării Științi
fice. Ea are ca sarcină coordona
rea și sprijinirea colaborării insti
tuțiilor din țara noastră, interesate 
în probleme spațiale, cu organiza
ții internaționale și naționale în 
domeniul spațial; urmărirea înde-

plinirii 
noastre 
ționale 
menea, 
organe 
problemele științifice 
niul activității spațiale și face pro
puneri și recomandări pentru in
troducerea tehnicii spațiale.

(Agerpres)

Manifestări consacrate

aniversării Tratatului

româno-sovietic

în tara

în diferite localități 
continuat să aibă loc 
consacrate celei de-a

ale
ma-
20-a

In U. R. S. S.

TELEGRAME

EXTERNE
R. P. Mongola

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă, cu cerul acoperit în cea mai 
mare parte a tării, exceptînd nor
dul Transilvaniei, unde a fost tem
porar noros. Au căzut precipitații 
temporare sub formă de ploaie și 
burniță în Oltenia, Muntenia si Do- 
brogea și cu caracter izolat în rest. 
In Moldova, izolat, a nins. Vîntul a 
suflat în general slab, cu unele in- 
tenjymări în sudul și estul țării. 
Tem&. atura aerului la ora 14 oscila 
întreA mus 2 grade la Joseni și plus 
8 grade la Giurgiu. în București : 
Vremea a fost umedă, cu cerul aco
perit. Temporar a plouat și a bur
nițat. Vîntul a suflat slab, pînă la

potrivit. Temperatura maximă a 
atins plus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 și 10 februarie. în țară : Vreme 
în general umedă. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea 
mai ales 
burniță. în 
vente, sub 
nord și în 
potrivit, 1 
estic. Minimele vor fi 
tre minus 5 și zero grade în sudul 
țării și între minus 12 și minus 5 
grade în jumătatea de nord, iar ma
ximele vor fi pozitive în sudul ță
rii, ureînd pînă la plus 5 grade, iar 
în rest vor fi negative, dar nu mai 
mici de minus 5 grade. în Bucu
rești : Vreme în general umedă, cu 
cerul acoperit. Vor cădea precipita
ții temporare sub formă de ploaie 
și lapoviță. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară.

sub formă 
i sudul tării 

formă de 
regiunea de 

predominînd

precipitații, 
de ploaie și 
și mai frec- 
ninsoare, în 
munte. Vînt 
din sectorul 
cuprinse în-

obligațiilor ce revin țării 
prin angajamente interna- 
în acest domeniu. De ase- 
împreună cu ministere și 

centrale de resort, studiază 
din dome-

Diploma Festivalului de la Belgrad
înmînată artiștilor

Teatrului de Comedie

MOSCOVA 6 (Agerpres). — In 
cadrul vizitei -pe care o face la Le
ningrad, delegația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, a participat la un 
miting care a avut loc la Uzinele 
de laminat tablă din oțel, consa
crat celei de-a 20-a aniversări a 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică. Au luat cuvîntul con
ducătorul delegației române, artis
ta Elena Kariakina, președinta con
ducerii filialei Leningrad a Asocia
ției de prietenie sovieto-române, și 
președintele Comitetului pe uzină 
al asociației, Alexei Fadopaev.

îndeplinirea 
planului de 
stat pe 1967,

Bibliotecii centrale uni-

Referindu-se la spectacolul cu pie
sa „Troilus și Cresida" prezentat de 
Teatrul de Comedie din București la 
Festivalul internațional de teatru, 
(B.I.T.E.F.) de la Belgrad, în luna 
septembrie a anului trecut, unul din 
ziarele care apar în capitala R.S.F. 
Iugoslavia își intitula cronica „Marele 
succes al teatrului românesc". După 
cum s-a anunțat ulterior, juriul festi
valului a acordat colectivului bucu- 
reștean „premiul cel mai important 
pentru excelentul spectacol prezentat 
pe scena festivalului". Deci, dintre 
cele 12 reprezentanții străine care

încetarea din viață 
a tovarășului 

Oscar Moroianu
In ziua de 6 februarie 1968 a în

cetat din viață tovarășul Oscar 
Moroianu, vechi militant al mișcă
rii muncitorești din țara noastră, 
membru al P.C.R.

Născut la 3 ianuarie 1908 în ora
șul București, tovarășul Oscar 
Moroianu s-a alăturat din tinerețe 
mișcării muncitorești revoluționare. 
In anul 1933 a devenit membru al- 
Partidului Social Democrat. Pentru 
activitatea sa democratică, în peri
oada celui de-al doilea război mon
dial a fost arestat de organele Si
guranței și condamnat. După 23 
August 1944, în calitate de membru 
al Secretariatului C.C. al P.S.D., a 
participat activ la realizarea unifi
cării politice și organizatorice a 
clasei -muncitoare din țara noastră, 
în anul 1946 a fost ales deputat, iar 
ulterior a ocupat funcții importante 
în aparatul de stat.

Pentru meritele sale a fost deco
rat cu ordine ale Republicii Socia
liste România.

★
Sicriul cu corpul neînsuflețit va 

fi depus în sala de marmură a cre
matoriului Cenușa, joi 8 februarie 
a.c. orele 10. Incinerarea va avea 
loc în aceeași zi, la orele 14.

reunit trupe teatrale de prestigiu 
Cehoslovacia, Elveția, Franța, In-

au 
din 
dia, Iugoslavia, Polonia și S.U.A. s-a 
impus atenției unanime spectacolul 
bucureștean.

Evenimentul a fost readus în actua
litate prin deplasarea la București a 
președintelui festivalului, Mira Trai- 
lovici, care a înmînat marți artiștilor 
de la Teatrul de Comedie Diploma 
Festivalului pentru premiul I și o 
statuetă realizată în basorelief. Mira 
Trailovici a felicitat colectivul teatru
lui bucureștean pentru calitatea spec
tacolului cu piesa lui Shakespeare 
pusă în scenă de regizorul David 
Esrig, exprimînd dorința ca și la vii
torul festival Teatrul de Comedie să 
se numere printre participanți. După 
ce a mulțumit călduros pentru pre
miul acordat, artistul poporului 
Radu Beligan, directorul teatrului, a 
subliniat că Teatrul de Comedie va 
fi o gazdă la fel de generoasă pen
tru artiștii de la „Atelier 212" din 
Belgrad, care vor prezenta spectacole 
la București în luna aprilie.

(Agerpres)

Marți, 
.țării au 
nifestări 
aniversări a semnării Tratatului de
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialis
tă România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste.

In cea de-a doua zi a vizitei în
treprinse în regiunea Hunedoara, 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, condusă 
de Alexandr Ivanovici Danilov, au 
fost oaspeții siderurgiștilor hune- 
doreni. Ei au vizitat cîteva dintre 
secțiile principale ale combinatu
lui, iar apoi castelul Corvinilor și 
Liceul nr. 1 din noul oraș munci
toresc al siderurgiștilor.

In aula
versitare din Iași a avut loc o a- 
dunare festivă, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor obștești și oameni ai 
muncii din întreprinderile indus
triale ale orașului. Despre semni
ficația acestei aniversări au vor
bit acad. Vasile Mîrza, vicepre
ședinte al Consiliului regional Iași 
al A.R.L.U.S., și I. A. Kapranov, 
prim-secretar al Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

La adunarea organizată în Brăi
la au luat cuvîntul Ion Păun, pre
ședintele Sfatului popular orășe
nesc, și Fedor Skudov, consul ge
neral al Uniunii Sovietice la Con
stanta, iar la adunarea festivă din 
sala Teatrului de stat din Oradea 
a vorbit Ion Lenghel, secretarul 
Consiliului regional A.R.L.U.S.

Au fost prezentate spectacole cul- 
tural-artistice, iar la Iași și Brăila 
cei prezenți au vizionat filmul „Tu
nelul", o coproducție româno-so- 
vietică.

★

O adunare consacrată celei de-a 
20-a aniversări a Tratatului de 
prietenie româno-sovietic a avut 
loc și în capitala Armeniei, Erevan.

ULAN BATOR 6 (Agerpres). — 
In comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R. P. Mongole cu 
privire la îndeplinirea planului de 
stat al dezvoltării economiei națio
nale pe 1967 se arată că producția 
industrială a sporit cu 7,7 la sută 
față dș anul precedent. Au fost date 
în folosință mai multe întreprin
deri industriale.

Față de 1966, numărul animalelor 
a crescut cu peste un milion, iar 
producția de cereale cu peste 25 la 
sută.

în comunicat se arată, de aseme
nea, că puterea de cumpărare a oa
menilor muncii a crescut cu 5,5 la 
sută, în comparație cu anul prece
dent.

a președintelui Makarios
NICOSIA 6 (Agerpres)x — Pre

ședintele Makarios a declarat 
la o conferință de presă că gu
vernul său se va opune unei 
eventuale noi runde de tra
tative între Grecia și Turcia pri
vind soluționarea crizei cipriote. 
După ce a precizat că cele două 
țări au mai încercat soluționarea 
crizei cipriote în septembrie anul

trecut, dar au eșuat, președintele 
Makarios s-a pronunțat în favoa
rea unor tratative în acest sens, dar 
numai în spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din luna de
cembrie cu privire la Cipru. Tot
odată, el a adăugat că, în ciuda ce
rerii insistente a Turciei, guver
nul cipriot nu va dizolva, sub nici 
un motiv, garda națională cipriotă.

Programul noului guvern
(Agerpres) danez

Cronica 2»I
■

I

Mar-ți la amiază; la-Muzfeul mi- - -între Uniunea scriitorilor din Re- 
litar central a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografii „A 20-a a- 
niversare a Armatei populare Co
reene". Au luat parte general-ma- 
ior I. Ionescu, secretar adjunct al 
Consiliului politic superior al for
țelor armate, generali și ofițeri 
superiori din garnizoana București.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Co- 

' reene la București, Kim The Hi, 
atașatul militar aero și naval al 
R.P.D. Coreene, colonel Pak Cean 
Son, și alți membri ai ambasadei.

Au participat atașați militari ai 
țărilor socialiste acreditați la 
București.

Expoziția înfățișează aspecte din 
viața și activitatea ’militarilor Ar
matei populare coreene.

*
In urma tratativelor care s-au 

desfășurat la București, marți 
după-amiază a fost semnată înțe
legerea de colaborare pe anul 1968

ir publica Socialistă România și Uniu
nea scriitorilor din Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste. Din 
partea română, înțelegerea a fost 
semnată de Pop Simion, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, iar 
din partea sovietică de G. M. Mar
kov, secretar al Uniunii scriitorilor, 
înțelegerea de colaborare prevede 
schimburi de publicații și informa
ții în domeniul literaturii, vizite 
reciproce de scriitori pentru docu
mentare și participarea la diferite 
manifestări culturale etc.

★

Marți seara a părăsit Capitala, 
plecînd în R.S.F. Iugoslavia, dele
gația Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de Iosif Walter, se
cretar al 
participa 
Congres 
Iugoslav.

C.C. al U.T.C., care va 
la cel de-al XVIII-lea

Uniunii Tineretului

COPENHAGA 6 (Agerpres). — 
Noul prim-ministru danez, Hilmar 
Baunsgaard, a prezentat marți în 
fața parlamentului liniile generale 
ale programului guvernului de coa
liție.

După 
tatea 1 
gajamentele luate 
precedent, atît , în 
N.A.T.O. cît și O.N.U., 
rul a subliniat intenția 
lui său de a activa pentru destin
derea între Est și Vest. „Nu trebuie 
să avem nici un fel de arme nuclea
re în Danemarca, în Groenlanda, și 
nici măcar pe cerul Groenlandei" a 
declarat Baunsgaard. El s-a pronun
țat pentru o „oprire necondiționată 
a bombardamentelor americane a- 
supra Vietnamului de nord, ca o 
condiție prealabilă a negocierilor".

Referindu-se la politica internă, 
primul ministru a arătat că „sarci
na cea mai urgentă a noului guvern 
este de a stabiliza economia națio
nală" și de a înlătura, într-un ter
men cît mai scurt, „riscurile infla
ției" : Baunsgaard a făcut cunoscut 
că guvernul său intenționează să e-

fectueze imediat o revizuire a bu
getului, cu scopul de a realiza eco
nomii de 600 milioane de coroane la 
cheltuielile civile și militare.

ce a reafirmat 
Danemarcei față 

de
ce

fidelt- 
de an- 

guvernul 
privește 
premie- 

guvernu-

MOGADISCIO 6 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Etiopiei, Ketema Yifru, a sosit în 
capitala Somaliei, Mogadiscio. El a 
deolarat că relațiile dintre cele 
două țări s-au îmbunătățit în mod 
simțitor și că există posibilități 
pentru o apropiere și mai mare 
între Etiopia și Somalia.

Se știe că cele două țări au fost 
angajate într-o dispută de lungă 
durată în legătură cu problema 
frontierelor.(Agerpres)

olimpicăFlacăra
(Urmare din pag. I)
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OLIMPICBREVIAR

a-

Silviu STANESCU

de iarnă du
de sportivi și 

își vor

ceea ce 
departe, 
europene 

unde se

fuge 
în alte 

America, 
o dată 
spaniolă

ceremonia înmînării 
comemorativ al Jocu- 

de către primarul

Marsiliezei, în 
desenează pe 

i cinci inele o-

pavilionul din vasta

însemnări de călătorie

Peisaj spaniol

boberul Ion Panțuru. In continuare 
au defilat echipele Suediei, Elve
ției, Cehoslovaciei, Turciei, U.R.S.S., 
Iugoslaviei. Spectaculoasa paradă 
'este încheiată de delegația Fran
ței.

După ce Avery Brundage, pre
ședintele C.I.O., evocă în cîteva 
cuvinte idealul olimpic și memoria 
lui Pierre de Coubertin, generalul 
de Gaulle proclamă solemn des
chisă cea de-a X-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de la Grenoble. 
Este ora 15,40 (ora locală).

In fața a aproape 70 000 de 
spectatori și a 600 de milioane de 
telespectatori din întreaga lume, 
uriașul drapel olimpic, purtat în 
pas lent de 12 vînători alpini, este 
înălțat pe 
arenă.

Urmează 
drapelului 
rilor Olimpice 
orașului Innsbruck (unde a avut 
loc ultima Olimpiadă de iarnă) 
către primarul orașului Grenoble, 
care îl va păstra pînă la viitoa
rele Jocuri Olimpice de iarnă.

In acel moment sînt lansate — 
suspendate de parașute — 500 de 
steaguri olimpice ; trei elicoptere, 
zburînd la mică înălțime, lasă să 
cadă asupra mulțimii din tribune 
30 000 de trandafiri (simbolul ora
șului Grenoble) din hîrtie parfu
mată.

Nouă salve de artilerie anunță 
sosirea torței olimpice, purtată de 
sportivul francez Alain Calmat, 
fost campion mondial de patinaj 
artistic. Printr-un efect stereofonic, 
spectatorii aud bătăile inimii și 
respirația lui Calmat, care urcă 
în pas alergător cele 96 de trepte 
ale monumentalei scări de alumi-
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niu. In vîrful ei, Calmat — prin
tr-un gest devenit tradițional —• 
îndeplinește ritualul aprinderii, în 
pocalul de argint, a focului o- 
limpic.

Lăo Lacroix, decanul de vîrstă 
al schiorilor din echipa olimpică 
a Franței, rostește apoi jurămîn- 
tul olimpic. Pe imensul stadion ră
sună acordurile I ’ 
timp ce avioane 
cer, în culori, cele 
limpice.

Jocurile Olimpice 
rează 12 zile. 1 355 
sportive din 37 de țări 
disputa gloria olimpică pe pîrtiile 
și stadioanele din Grenoble și din 
cîteva stațiuni învecinate. Primii 
au intrat în competiție hocheiștii. 
Miercuri se desfășoară două 
manșe la bob (2 persoane), cursa 
de 30 km fond, figurile impuse la 
patinaj artistic feminin etc.

Meciul inaugural al turneului 
olimpic de hochei pe ghea

ță (grupa A) s-a disputat 
între selecționatele Cehoslova
ciei și S.U.A. Spectatorii pre
zenți în.tribune au asistat la o 
partidă interesantă, încheiată cu 
scorul de 5—1 (1—1, 2—0, 2—0), 
în favoarea hocheiștilor ceho
slovaci.

S-a .încheiat prima parte a 
antrenamentelor boberilor. 
Pe pîrtia de la Alpe d’Huez, 

protagoniștii acestor antrena
mente au fost echipajele de 
două persoane ale R. F. a Ger
maniei — 4’49”46/100, României 
(Panțuru-Neagoe) — 4’50”14/100 
și Austriei 4’50”34/100, timpuri 
realizate în cele patru manșe.

La Floreasca 
în semifinalele C.C.E

în sala Floreasca se dispută 
astă-seară meciul internațional 
de handbal feminin, pentru 
semifinalele „Cupei campioni
lor europeni", dintre echipele 
Rapid București și Empor 
Rostock (R.D.G.). Așteptat cu 
legitim interes, meciul se a- 
nunță echilibrat și spectaculos 
totodată, dată fiind valoarea 
apropiată și experiența bogată 
a celor două formații.

Jocul începe la ora 19.

La antrenamente au fost pre
zente 12 echipaje.

n cadrul antrenamentelor 
patinatoarelor de viteză, 

Ludmila Titova (U.R.S.S.) a 
realizat timpul de 45”8/10 în 
proba de 500 m. Ea se anunță 
ca una din principalele favorite 
la medalia olimpică.

Ieri, în timpul unui antre
nament de coborîre, schioa- 
ra americană Robin Morning s-a 

accidentat. Ea nu va mai parti
cipa la J.O., fiind înlocuită cu 
Sandy Shellworth. O altă 
schioare americană care se acci
dentase acum 3 săptămîni, 
Wendy Allen, este complet resta
bilită și va lua startul în marea 
competiție.

Coborînd pe scara avionului care 
sosește la Madrid, fiecare pasager 
este fotografiat. Subsemnatul nu 
face excepție. După 10 minute, la 
ieșirea din vamă, mă întîmpină 
fotograful, oferindu-se să-mi vîndă 
fotografia — ca prim „recuerdo de 
Espana" (amintire din Spania). 
Pentru mine e primul indiciu al 
atenției spaniolilor față de cei ce 
le vizitează țara. Incepînd cu Ma
dridul, continuînd apoi în zilele și 
lunile următoare la Barcelona, To
ledo, Valencia, Malaga, Granada, 
Cordoba, La Coruna, San Sebas
tian și alte numeroase localități, 
aveam să constat o afluență de 
turiști străini care depășește pe 
cea din oricare altă țară. Și asta 
chiar și acum în lunile de iarnă, 
mai ales în stațiunile de pe litora
lul mediteranean. Anul trecut, Spa
nia a găzduit aproape 15 milioane 
de turiști, cifră echivalentă cu cir
ca jumătate din populația sa, ceea 
ce i-a adus un venit de aproape un 
miliard și jumătate de dolari. A- 
flînd că această sumă reprezintă 
aproximativ jumătate din totalul a- 
nual de valută cîștigată de Spania, 
nu mi-a fost greu să înțeleg de ce 
s-au făcut și se fac atîtea eforturi 
pentru dezvoltarea turismului.

Cum a reușit această țară per
formanța de a ajunge pe locul I în 
lume în dezvoltarea turismului ? 
Răspunsul rezidă în existența unui 
potențial turistic deosebit și a unui 
efort corespunzător de punere a 
lui în valoare. Frumusețea și diver
sitatea peisajului, interferența di
verselor civilizații și prezența ves
tigiilor acestora, arta și arhitec
tura, folclorul, luptele cu taurii, va
rietatea culinară, obiceiurile spe
cifice și firea deschisă a oamenilor, 
precum și prețurile relativ scăzute 
în comparație cu cele din Franța, 
Elveția, Italia sau Anglia, consti
tuie principalele elemente ale po
tențialului turistic.

Eforturile de punere în evidentă 
și valorificare ale acestuia cuprind 
construirea de hoteluri, pensiuni 
și moteluri, amenajarea de campin
guri și locuri de agrement, moder
nizarea căilor de comunicație, a- 
menajarea de muzee în fostele pa
late, în catedrale, universități și 
case memoriale, reconstruirea mo
numentelor de arhitectură, amena
jarea complexă a zonelor de li-

toral, organizarea unei intense 
propagande turistice, atît în țară 
cît și în străinătate, și altele.

Pămîntul Spaniei oferă vizitatoru
lui peisaje pe cît de originale pe 
atît de variate. In nordul țării, în 
Galicia, Asturia sau Țara Bascilor, 
unde ploile sînt abundente, relieful 
ondulat este aproape tot anul ver
de. Aici pădurea de pin se între
pătrunde cu terasele viticole, ală
turi de conifere se văd palmieri. 
Mărul și prunul împart grădina cu 
portocalul și măslinul. Prin locurile 
acestea oamenii știu să-și gospodă
rească petecul de pămînt, atunci 
cînd au așa ceva. In genere se 
simte lipsa de teren arabil, 
populația în nordul țării avînd cea 
mai mare densitate. Se adaugă 
acestei lipse „naturale" alta, mai

pierea litoralului se află stațiunea 
San Sebastian — perla atlantică 
a Spaniei, preferată de o mare 
parte a aristocrației din vestul 
Europei, dar cunoscută numai din 
ilustrate sau filme majorității spa
niolilor din centrul și sudul țării. 
Pentru aceștia, vizitarea faimoasei 
localități rămîne încă un vis greu 
de realizat, dacă nu imposibil. 
Chiar într-o regiune industrială ca 
Asturia minerii și ceilalți munci
tori sînt permanent nemulțumiți de 
condițiile lor de muncă și viață. 
Dar Asturia pare privilegiată în 
comparație cu alte regiuni cum sînt 
Castilia, Andaluzia sau Estremadu- 
ra, unde se trăiește și mai greu.

In centrul și sudul Spaniei, în 
Castilia Nouă, Estremadura, Anda
luzia sau Murcia clima își pune 
puternic amprenta pe peisaj. Iarba

apăsătoare, izvorîtă din relațiile 
sociale.

O mare parte din suprafețele 
cultivabile sînt stăpînite de mo
șieri. De aceea, mulți țărani trăiesc 
exclusiv din ceea ce le oferă o- 
ceanul. Alții se angajează ca lucră
tori în mine sau fabrici, căci
ceastă regiune a Spaniei, mai bine 
dotată de la natură, este totodată 
mai dezvoltată din punct de ve
dere economic. Dispune de zăcă
minte de cărbuni, minereuri de 
fier, minereuri polimetalice și re
surse hidroenergetice, toate acestea 
favorizînd transformarea sa în 
bază carbonifer-metalurgică a țării. 
Așezările omenești se înlănțuie 
aproape de-a lungul litoralului At
lantic, unde se găsesc porturi mari 
ca Vigo, La Coruna și Santander. 
La poalele dealurilor din apro-

se usucă încă din primăvară, ceea 
ce impune plantarea rară a viței 
de vie, ca pomii din livezile noas
tre. Viața este aspră, lipsa apei se 
resimte aproape peste tot.. Omul 
rămîne deseori la discreția unei 
naturi vrăjmașe. Țăranul fuge la 

în căutare de lucru. Negă- 
a sperat, 

emigrînd 
sau în 
întoarce

oraș 
sind 
mai 
țări 
de
pe an. Populația activă 
care lucrează în străinătate s-a ri
dicat la aproape 1,5 milioane per
soane. De aceea imaginea dezo
lantă a satelor părăsite este 
destul de frecventă în centrul și 
mai ales sud-estul Spaniei. Spre 
a diminua lipsa5acută de apă, în 
ultimele decenii s-au amenajat în 
întreaga țară aproape 400 lacuri

de acumulare, care, găsindu-se în 
prezent la aproximativ 50—60 km 
unul de altul, asigură apa pentru 
o vastă rețea de irigații. Aceasta 
însă nu a putut rezolva integral 
problema, iar părăsirea cîmpurilor 
nefertile și a satelor impresionează 
puternic pe orice călător. Ți se im
primă adînc în memorie imaginea 
caselor ruinate și a cîmpurilor ce
nușii, arse și crăpate de soare. Am 
reușit să le uit pentru o scurtă 
perioadă abia pe litoralul medi
teranean, unde numeroase sate pes
cărești de pe țărmurile golfurilor 
și de pe plaje au devenit stațiuni 
balneo-climaterice, constituind o 
adevărată salbă întinsă pe aproape 
2 000 de km, de la vest de Gibral
tar pînă la poalele Pirineilor. Ho
teluri elegante, pensiuni, vile, case 
și blocuri întregi, multe con
struite în ultimii ani, ca urmare a 
dezvoltării turismului, sînt pline 
aproape tot anul cu turiști. Majori
tatea sînt străini veniți din Eu
ropa sau America spre a se 
bucura de soare, de apă, de pi
torescul locurilor sau pentru a ad
mira vestigiile trecutului acestei 
țări. In Madrid, Aranjuez sau La 
Granja — palatele regale, deve
nite azi patrimoniu național și’ 
transformate în muzee, în care se 
pot admira opere artistice de va
loare universală, create de expo- 
nenți ai aceluiași popor ai cărui fii 
trăiesc astăzi, în multe din satele 
pierdute în semipustiurile din Cas
tilia Veche, Estremadura, Andalu
zia, Murcia sau Levante în condiții 
vitrege ca și cu secole în urmă.

La Madrid și Barcelona au 
intrat în ultimul deceniu cîte o 
jumătate de milion de oameni ve
niți de la sate. Cartierul de sud-est 
al Madridului a devenit aproape 
exclusiv muncitoresc. Barcelo
na, cel mai mare centru industrial 
al Spaniei, nu a putut evita apari
ția cocioabelor de la periferii, iar 
dealul Montjuichi din oraș, pe care 
s-a amenajat un elegant parc de 
distracții, are pe unul din versanți 
un adevărat „bidonville". Viața a- 
cestor oameni e o luptă aspră pen
tru a-și asigura pîinea zilnică. Lor 
nu li se adresează propaganda tu
ristică.
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® PUTERNICE ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE
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Continuîndu-și pentru a opta zi în șir viguroasa lor ofensivă gene
rală, unitățile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au 
întreprins și ieri ample atacuri în mai multe direcții. Activitatea lor s-a 
concentrat îndeosebi la Khe Sanh, unde garnizoana americană încer
cuită este supusă unor asalturi succesive, și la Saigon, unde patrioții 
controlează mai multe cartiere. La Hue, fosta capitală imperială, în 
ciuda atacurilor trupelor americano-saigoneze și a repetatelor bom
bardamente aeriene, drapelul Frontului Național de Eliberare continuă 
să fluture deasupra clădirilor principale ale orașului vechi.

BELțJRAD 6. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite: 
Marți dimineața, tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării din Re
publica Socialistă România, a vizi
tat fabrica de motoare „21 Mai“ de 
la Rakovița,

La prînz, Rikard Stainer, direc
torul general al Institutului federal 
de planificare economică, a oferit o 
masă în cinstea oaspetelui român. 
Au participat . Danilo Kekici, 
membru al Comitetului Executiv al

C.C. al U.C.I., Mustafa Șabici, 
membru al Vecei Executive Fede
rale, Liubo Babici, adjunct al secre
tarului de stat pentru afaceri ex
terne, alte persoane oficiale, experți 
români și iugoslavi, precum și Au
rel Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad.

în aceeași zi, tovarășul Maxim 
Berghianu a făcut o vizită la Insti
tutul pentru cercetări economice al 
Republicii Socialiste Serbia.

E necesară o dezbatere aprofundată
Clarificări solicitate de delegația României autorilor textului revizuit 
al proiectului de tratat cu privire la neproliferarea armelor nucleare

GENEVA 6 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: Luînd 
cuvintul în ședința din 6 februarie a Comitetului celor 18 state pentru dezar
mare, ambasadorul Nicolae Ecobescu, reprezentantul Republicii Socialiste 
România, a declarat:

f ÎN CARTIERUL SAIGONEZ CHO- 
LON au fost atacate marți nouă po
ziții sud-vietnameze și americane. 
Pe străzile capitalei au continuat 
luptele între forțele patriotice și po
liția și armata saigoneză sprijinită 
de unități ale armatei americane. A- 
gențiile de presă semnalează inter
venția aviației și artileriei ameri
cano-saigoneze. Marți dimineața re
latează agenția France Presse, mii 
de locuințe erau în flăcări în capitala 
sud-vietnameză, fără ca pompierii 
să fie in măsură de a inter
veni. Detașamente ale F.N.E. au 
ocupat în cursul nopții de luni spre 
marți centrala electrică din cartierul 
Cholon. Curentul electric este acum 
întrerupt în această parte a Saigonu- 
lui. Prefectura saigoneză a anunțat că 
începînd de marți noaptea apa po
tabilă urmează să fie oprită timp 
de două zile fără a da alte expli
cații.

Marți la ora 14,00 străzile Saigo- 
nului erau pustii. Nici un civil nu

a fost autorizat să circule. După o- 
rele 19,00, interdicțiile de circulație 
sînt aplicate în mod riguros. Patru
lele militare au fost autorizate să 
tragă fără a soma asupra oricărei 
persoane care circulă pe străzi.

Agenția France Presse menționea
ză că ocuparea a două posturi de 
politie a asigurat forțelor patriotice 
controlul asupra unui întreg cartier 
al Saigonului.

ÎN PROVINCIILE MERIDIONALE 
unitățile F.N.E. au continuat ofen
siva asupra principalelor obiective 
strategice americano-saigoneze.

Baza militară americană de la 
KHE SANH a fost supusă unui nou 
bombardament. Circa 40 de obuze 
de mortiere au căzut asupra aero
portului

Agențiile de presă informează des
pre luptele desfășurate între for
țele patriotice și trupele americano- 
saigoneze și în alte regiuni ale Viet
namului de sud.

Ultimele știri
în cursul zilei 

de marți, car
tierul hipodromu
lui din Saigon, si
tuat Ia aproxima
tiv 5 km de cen
trul orașului, a 
continuat să fie 
scena unor lupte 
înverșunate. La 
căderea serii, arti
leria a început, la 
lumina rachetelor 
lansate de avioa
ne, bombardarea 
pozițiilor puternic 
fortificate ale pa- 
trioților. în a- 
ceeași seară, bom
bardiere strategi
ce americane 
,,B-52“ au lansat 
atacuri 
provinciei
Iloa, la 25 
nord-est de 
gon, unde se află 
centre de rezis
tență ale patrioți- 
lor. Suflul bom
belor a fost re
simțit în capita
la sud-vietna- 
meză.

Marți scara, la 
baza americană de 
la Danang a fost 
dată alarma de
oarece se așteap
tă ca forțele pa
triotice care ocu
pă munții încon
jurători să treacă 
Ia atao.

asupra 
Bien 

km 
Sai-

STOCKHOLM:

Convorbire M. Dalea —
C. H. Hermansson

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
Marți, 6 februarie, tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, oare se află într-o vizită în 
Suedia, a fost primit de tovarășul 
C. H. Hermansson, președintele 
Partidului de stînga — comuniștii 
din Suedia. Au fost de față Urban 
Karlsson, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C., Lars 
Werner și Gunnel Granlid, membri

ai Comitetului Executiv, Gosta Jo
hansson, secretar al C.C. al Parti
dului de stînga — comuniștii.

în cursul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești, precum și 
probleme ale relațiilor dintre Gele 
două partide. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.
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de arme nucleare sau alte dispozitive 
explozive nucleare, cum se afirmă în 
paragraful 1, de ce se preconizează 
exercitarea controlului asupra tuturor 
materiilor brute sau tuturor materia
lelor fisionabile speciale, în toate ac
tivitățile • nucleare pașnice ?

După ce a cerut precizări asupra 
înțelesului unor expresii folosite în 
proiectul de tratat și lămuriri asupra 
unor prevederi ale documentului, re
prezentantul Republicii Socialiste Ro
mânia și-a exprimat convingerea că 
furnizarea clarificărilor solicitate va 
permite să se formeze o imagine mai 
completă asupra proiectului supus 
spre examinare.

Fără îndoială — a spus în înche
iere N. Ecobescu — Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, organism 
colectiv care a fost mandatat de 
O.N.U. să poarte negocieri în proble
mele dezarmării, inclusiv nerăspîndi- 
rea armelor nucleare, fiind în pose
sia tuturor elementelor necesare, va 
putea proceda la dezbaterea aprofun
dată a proiectului de tratat cu privire 
la neproliferarea armelor nucleare.

★
Vorbind1 în continuare, delegatul 

S.U.A., Samuel de Palma, a obiectat 
față de observațiile făcute anterior de 
mai rnulți membri ai comitetului cu 
privire la văditul dezechilibru între 
obligațiile pe care proiectul de tratat 
le rezervă țărilor nenucleare și cele 
pe care ar urma să și le asume pu
terile nucleare.

După intervenția delegatului S.U.A. 
a urmat o discuție de procedură. Șe
ful delegației italiene, Roberto Carac- 
ciolo, a propus să se înmănuncheze 
într-un document de sinteze toate a- 
mendamentele prezentate pînă în pre
zent pentru ca membrii comitetului 
să poată dispune astfel de o imagine 
completă. El a relevat că noul proiect 
de tratat este încă departe de a re
flecta toate sugestiile formulate de sta
tele nenucleare.

Propunerea italiană a fost sprijinită 
de delegatul Braziliei J. A. De Araujo 
Castro, care a subliniat necesitatea unei 
dezbateri colective. »,

Delegatul polonez M. Blusztaj? jA5 
opus propunerii delegatului Italiei,'Re
fill delegației Uniunii Sovietice, A. A. 
Roscin, a sprijinit poziția delegatului 
polonez.

în stadiul actual al dezbaterilor 
delegația română a solicitat auto
rilor textului revizuit al proiectului 
de tratat cu privire la neproliferarea 
armelor nucleare clarificarea mai mul
tor probleme de primordială însemnă
tate pentru înțelegerea acestui text 
și pentru elucidarea multiplelor și va
riatelor aspecte pe care le comportă 
tratatul de neproliferare.

Dezbaterile care au avut loc în 
ultimii ani, atît în Comitetul nostru 
cît și la Adunarea Generală a O.N.U. 
și în alte organisme internaționale, a 
spus el, au pus pregnant în evidență 
importanța deosebită ce se acordă pro
blemei garanțiilor de securitate de care 
trebuie să se bucure statele nenucleare, 
ca una din componentele esențiale ale 
tratatului de herăspîndire a armelor 
nucleare. Textul revizuit al proiectului 
de tratat nu conține nici o prevedere 
în privința garanțiilor de securitate, 
vădind, în această chestiune, aceeași 
lacună ca și textul inițial. Se poate 
oare concepe o temeinică analiză, 
dezbatere și negociere a proiectului 
în absența unei clauze precise în 
materie de garanții ? Nu este oare pe 
deplin îndreptățită cerința ca, pînă la 
lichidarea totală a armelor nucleare 
existente, și, deci, pînă la înlăturarea 
completă a amenințării nucleare, statele 
neposesoare de arme atomice să se 
bucure de garanții sporite de securi
tate ? Am dori să cunoaștem dacă 
puterile nucleare sînt dispuse să-și 
asume obligația solemnă, prin tratatul 
de neproliferare, de a nu utiliza 
niciodată și în nici o împrejurare 
armele nucleare împotriva statelor care 
nu le posedă și de a nu amenința 
aceste state, în nici un caz și în nici 
o circumstanță, cu folosirea lor.

Sînt puterile nucleare de acord cu 
cerința indispensabilă de a încadra 
tratatul de neproliferare într-un an
samblu de măsuri menite să ducă la 
încetarea producției de armament ato
mic, interzicerea experiențelor subte
rane în scopuri militare, reducerea și 
lichidarea, în cele din urmă, a stocu
rilor de arme nucleare existente și a 
mijloacelor de transportare a acestora 
la țintă ? In caz afirmativ, cum se 
justifică absența din proiectul de tratat 
a unei obligații juridice ferme pentru 
puterile nucleare de a întreprinde 
măsuri concrete de dezarmare, îndeo
sebi de dezarmare nucleară ?

In aceeași ordine de idei, am dori 
să aflăm motivele pentru care în pro
iect nu este inclusă nici o prevedere 
referitoare la convocarea unor confe
rințe periodice în cadrul cărora să se 
examineze modul cum sînt îndepli
nite obligațiile asumate de către toate 
părțile la tratat.

Am dori să cunoaștem — a arătat 
în continuare vorbitorul — temeiurile 
juridice în virtutea cărora se propu
ne, la paragraful 1 al articolului X, 
ca notificarea privind retragerea unui 
stat din tratat „să conțină o declara
ție cu privire la evenimentele extra
ordinare pe care el le consideră ca 
punînd în pericol interesele sale su
preme". După cum se știe, Tratatul 
cu privire la interzicerea experiențe
lor cu arme nucleare în atmosferă; în 
spațiul extra-atmosferic și sub apă, 
Tratatul cu privire la principiile care 
trebuie să guverneze activitățile sta

telor în explorarea și utilizarea spa
țiului extra-atmosferic, inclusiv Luna 
și alte corpuri cerești, și Tratatul cu 
privire la interzicerea armelor nu
cleare în America Latină — pentru 
a nu cita decît instrumente interna
ționale care au o similitudine eviden
tă cu tratatul de neproliferare — nu 
prevăd o atare obligație. Se are oare 
în vedere ca organul căruia i se face 
o notificare din partea unui stat su
veran să emită aprecieri sau judecăți 
asupra conținutului și fundamen
tării ei ?

Referindu-se la problema controlu
lui vorbitorul a cerut să se precizeze 
care este concepția politică, juridică și 
etică ce stă la baza poziției autorilor 
în materie de control. Cum se explică, 
a spus el, faptul că în proiectul de tra
tat se preconizează aplicarea contro-

în Comitetul 
celor 18
lului numai în raport cu obligațiile 
pe care, conform articolului II, ar 
urma să și le asume statele nenu
cleare, în timp ce în privința obliga
țiilor decurgînd pentru puterile nu
cleare, potrivit prevederilor articolu
lui I, nu se propune nici o măsură 
de control ? Este oare admisibil ca 
aproape totalitatea statelor lumii — 
în generalitatea cazurilor state mici 
și mijlocii — să fie supuse controlu
lui, iar cinci țări — puterile nucleare 
— să scape oricărei măsuri de con
trol ? Cum se poate concilia un ase
menea concept, profund discriminato
riu, cu egalitatea suverană a statelor, 
principiu cardinal al relațiilor inter
naționale contemporane, la care, în 
calitatea lor de membri ai Organiza
ției Națiunilor Unite, toate statele re
prezentate în acest comitet au a- 
derat ?

Cu referire directă la articolul I, 
ce garanție există că puterile nu
cleare își vor respecta angajamentul 
de a nu transfera nimănui arma nu
cleară și de a nu ajuta, încuraja sau 
stimula alte state să fabrice sau să 
obțină în orice alt mod această armă 
sau controlul asupra ei ? După cum 
se știe, pe teritoriul a numeroase 
state nenucleare se află depozitat, 
la baze militare și rampe de lansare, 
armament nuclear. Ce garanție există 
că forțele armate ale unor asemenea 
țări, care fac antrenamente comune 
cu militarii țărilor nucleare respective 
în mînuirea armamentului atomic și 
a mijloacelor de transportare a aces
tuia la țintă, nu vor avea acces și 
nu vor intra în posesia armelor nu
cleare sau nu vor dobîndi controlul 
asupra lor ?

Dacă scopul „exclusiv" al aplicării 
garanțiilor Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, a spus vor
bitorul, este acela de a împiedica de
turnarea energiei nucleare de la utili
zările sale pașnice pentru fabricarea

„Cursa contracrono- 
metru“, care a debutat 
luni la Palatul științe
lor din New Delhi, a 
continuat marți într-un 
ritm și mai alert. Au 
luat cuvintul 17 șefi de 
delegații, față de 12 cu 
o zi înainte. In loc de 
două ședințe zilnice, cît 
fusese stabilit inițial, 
se țin trei, cea de sea
ra prelungindu-se vină 
noaptea tîrziu. La Pa
latul științelor domneș

zate și cele în curs de 
dezvoltare. El a spus că 
în acest scop este 
necesar ca ideea 
U.N.C.T.A.D.-ului „dez
voltare prin comerț" să 
ducă la o reorientare a 
producției „lumii a 
treia" spre export — 
proces care presupune, 
mai intîi, eforturi deo
sebite din partea țări
lor în curs de dezvol
tare. Stanovnik a fost 
însă de părere că acest

forturile lor să fie „su
plimentate" prin coope
rarea internațională, 
pentru a se ajunge în 
felul acesta la mobili
zarea mai completă a 
resurselor mondiale.

Anglia, a declarat șe
ful delegației acestei 
țări, Anthony Crosland, 
ministrul comerțului al 
Marii Britanii, împăr
tășește convingerea că 
resursele de care dis
pune comunitatea inter
națională pot îmbună
tăți condițiile materiale 
ale țărilor rămase în 
urmă din punct de ve
dere economic. In 
ce privește sistemul 
de preferințe comercia
le, reprezentantul Ma
rii Britanii a recunoscut 
că anumite țări în curs 
de dezvoltare, membre 
ale Commonwealth-ului, 
au acordat într-adevăr 
preferințe unor produse 
de export britanice, dar 
a precizat că acest fapt 
nu trebuie luat în con
siderație la stabilirea 
unei scheme generale a 
sistemului preferențial. 
Țările în curs de dez
voltare interesate — a 
spus el — ar trebui să 
aleagă singure între sis
temul de preferințe spe
ciale și un sistem gene
ral preferențial.
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te o atmosferă de lucru 
intens, ceea ce deter
mină pe cei prezenți 
aici să considere că ac
tuala conferință inter
națională pentru co
merț și dezvoltare a 
luat un start bun.

Din declarațiile de 
politică generală, făcu
te marți în plenara 
conferinței, sînt de re
ținut mai multe idei. 
Șeful delegației R.S.F. 
Iugoslavia, Janez Sta- 
novnik, membru al 
Vecei Executive Fede
rale, a subliniat impor
tanta cooperării inter
naționale în vederea 
„stabilirii unor punți" 
între țările industriali

proces nu poate avea 
loc în condițiile în care 
țările industrializate 
din Occident se închid 
între bariere vamale și 
aplică diferite măsuri 
protecționiste. Practica 
relațiilor internaționale 
arată că, dimpotrivă, 
cooperarea între toate 
statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, 
este nu numai necesa
ră, dar trebuie lărgită.

A reținut, de aseme
nea, atenția declarația 
șefului delegației statu
lui Chile, Hernan Santa 
Cruz. Ceea ce doresc 
țările în curs de dez
voltare, a declarat dele
gatul chilian, este ca e-

AGENȚIILE 
DE PRESĂ
TRANSMIT:

Ultimul contingent bri
tanic a părăsit luni haua 
militară engleză de la T |ț- 
ghazi (Libia). Garnizoana ‘or..- 
tanică, dizlocată la Benghazi cu 25 
de ani în urmă, a fost astfel com
plet evacuată, conform acordului 
intervenit între guvernele Marii 
Britanii și Libiei.

(Urmare din pag. I)

în numeroase localități, îndată după 
declanșarea ofensivei, au avut loc 
manifestații de simpatie ale popu
lației față de luptătorii Frontului și 
s-au creat organizații populare în spri
jinul F.N.E. In multe orașe unități ale 
armatei saigoneze trec de partea for
țelor patriotice. Luptînd pentru in
teresele poporului, forjele de elibe
rare se găsesc pretutindeni unde se 
găsește poporul însuși. „Frontul Na
țional de Eliberare — scrie France 
Presse — a dat dovadă de forța sa, 
de prezența sa în țara întreagă, chiar 
în „sanctuarele" pe care Saigonul și 
Washingtonul le considerau excluse 
de la eventualitatea unui atac". Rele- 
vînd „marea victorie psihologică" a 
F.N.E., senatorul republican Charles 
Persy a recunoscut de asemenea : 
„Faptul că el a reușit să declanșeze 
atacuri atît de numeroase demon
strează marea sa putere. A devenit 
evident că forța sa nu rezidă numai 
în sate și că e capabil să atace, la 
alegere, chiar zonele considerate ca 
sigure". Invadatorii și marionetele 
lor nu se mai pot simți în siguranță 
nici la bazele americane și nici mă
car la ambasada S.U.A. sau în pala
tul prezidențial din Saigon. Fiind o- 
bligați să treacă în defensivă, ei sînt 
urmăriți peste tot, căci nu un „pumn 
de rebeli" — cum a încercat Was
hingtonul să prezinte forțele patrio
tice — ci, practic, întreg poporul din 
Vietnamul de sud este angajat în bă
tălia pentru curățirea teritoriului său 
de cotropitori și năimiții lor, pentru 
o viață demnă, în condiții de liber
tate și democrație. Salutînd unirea 
forțelor naționale, democratice, iubi
toare de pace și a celorlalte forțe re
voluționare care luptă pentru salva
rea țării, Comitetul Central al F.N.E., 
în apelul adresat în aceste zile popu
lației sud-vietnameze, i-a cerut să ac
ționeze cu și mai multă energie îm
potriva agresorilor și regimului 
Thieu-Ky.

Luptele declanșate de Armata de 
eliberare și detașamentele de parti
zani, cu sprijinul populației, sînt o 
remarcabilă pildă de eroism, ce nu 
poate fi generat decît de conștiința 
justeței cauzei căreia i s-au dedicat, 
de încrederea în triumful ei. Obiec- 
UveJ.o {/recise ale acestei lupte — 
cucerirea independenței, instaurarea 
unui guvern național, înfăptuirea re
formei agrare, crearea condițiilor 
pentru afirmarea capacităților și e- 
nergiilor încătușate în structurile ar

haice, moștenite de la colonialism, 
unificarea țării — întrunesc adeziu
nea celor mai largi pături populare. 
Muncitorimea și țărănimea, intelec
tualitatea, elemente ale burgheziei 
naționale participă deopotrivă la 
lupta pentru înfăptuirea acestor o- 
biective, fie cu arma în mînă, fie a- 
jutînd în formele cele mai variate 
unitățile Armatei de eliberare.

Autoritățile americane, în încerca
rea de a zăgăzui manifestarea nemul
țumirii unor cercuri tot mai largi ale 
opiniei publice americane care deza
probă continuarea războiului, au de
clarat' de nenumărate ori că forțele 
patriotice ar fi „uzate și obosite", că 
războiul ar evolua în favoarea S.U.A. 
îndeosebi în ultimele două luni, după 
„marele consiliu de război" de la 
Washington, în cadrul căruia toate 
personalitățile oficiale venite din

REPLICA DE FOC
Vietnamul de sud s-au raliat celor 
din capitala S.U.A. în afirmația că 
situația militară ia o întorsătură 
„foarte favorabilă" invadatorilor, po
porul american a fost „îndopat" — 
pentru a folosi expresia agenției 
France Presse — cu cuvinte încu
rajatoare, cu bilanțuri pozitive și sta
tistici entuziaste. în cuvîntările lide
rilor politici, în presă, la radio și te
leviziune i s-a repetat pe toate tonu
rile că „lumina este, în sfîrșit, per
ceptibilă la capătul lungului tunel 
vietnamez, că inamicul epuizat este 
incapabil să declanșeze atacuri de 
mare anvergură, că Saigonul a lichi
dat instabilitatea guvernamentală". 
Autoritățile americane au luat, fi
rește, propria lor dorință drept reali
tate. Iar acum, opinia publică ameri
cană e surprinsă, dezorientată, pen
tru ea aceste atacuri ale forțelor de 
eliberare au constituit — după cum 
scrie agenția U.P.I. — o „lovitură 
dură". Și, dacă cineva, în Vietnamul 
de sud, s-a dovedit cu adevărat a fi 
uzat și cuprins de derută, acesta este 
regimul de la Saigon. Atît liderii lui, 
cît și tutorii de peste Ocean, au în

cercat în nenumărate rîndurl să-1 
prezinte lumii ca „reînnoit", „demo
cratizat" etc., pentru a-1 face mai 
puțin respingător ; în acest scop, în 
toamna trecută s-a înscenat chiar un 
așa-zis „referendum popular". Ac
tualele evenimente demonstrează mai 
elocvent ca oricînd că acest regim 
nu reprezintă de fapt decît forțele 
militariste cele mai reacționare, mo- 
șierimea coruptă și vîrfurile burghe
ziei legate de monopolurile străine. 
Pe drept cuvînt scrie „New York 
Times" că succesele „uluitoare", ob
ținute în această săptămînă de for
țele patriotice, „constituie un indiciu 
al slăbiciunii structurii politice pe 
care se bazează efortul militar ame
rican în Vietnam și amenință să a- 
dîncească la maximum această slăbi
ciune. Ar fi o nebunie să se subesti
meze acest fapt".

Punînd țara la mezat, opunîndu-se 
voinței de libertate a propriului po
por, regimul de la Saigon, indiferent 
de marionetele aflate în fruntea lui, 
de la Diem la echipa Thieu-Ky, s-a 
dovedit a fi un corp străin pe pămîn- 
tul Vietnamului, atrăgîndu-și ostili
tatea întregii țări care-1 respinge cu 
indignare. Față în față cu poporul 
din Vietnamul de sud, clica de uzur
patori nu s-ar fi menținut și nu s-ar 
menține ia putere nici 24 de ore fără 
baionetele americane, fără tancurile, 
aviația și întreaga mașină de război 
a intervenționiștilor.

In sprijinul acestui regim, pentru 
a împiedica poporul din Vietnamul 
de sud de a fi stăpîn la el acasă, 
Statele Unite au concentrat acolo 
forte militare uriașe — circa 500 000 
de militari înarmați cu tehnică de 
război modernă ; dar, în pofida a- 
cestui fapt, ele n-au reușit să schim
be mersul războiului în rfavoarea. 
lor, eforturile corpului expediționar 
fiind concentrate, în esență,:nu spre 
lărgirea teritoriilor ocupate, ci spre 
păstrarea celor acaparate.

Bombardarea Republicii Democra

te Vietnam, acțiune barbară de dis
trugere a orașelor, podurilor, căilor 
ferate și altor obiective economice 
si social-culturale ale acestui stat 
independent și suveran, acțiune prin 
care S.U.A. urmăresc să frîngă vo
ința de luptă a poporului și să „ri
dice moralul" regimului de la Saigon, 
nu a dat nici ea rezultatele scon
tate. însuși McNamara, ministrul a- 
părării al S.U.A., recunoștea zilele 
trecute. într-un raport trimis co
misiei militare a Senatului, că bom
bardarea nordului s-a dovedit a fi 
ineficientă. După cum era și de aș- . 
teptat, bombardarea nordului nu a 
dus la slăbirea luptei forțelor pa
triotice din sud, dimpotrivă, tăria Și 
amploarea acestei lupte au crescut. 
Armata de eliberare sud-vietnameză 
și-a sporit neîncetat rîndurile, ac
țiunile ei au devenit tot mai frec

vente și puternice, an de an s-au 
lărgit teritoriile eliberate, în timp ce 
trupele străine și cele saigoneze au 
fost silite continuu să bată în retra
gere, ocupînd în prezent doar cîteva 
insule, și ele devenite tot mai nesi
gure în oceanul furiei populare ce 
le înconjoară.

în pofida zecilor de miliarde de 
dolari cheltuiți anual pentru aven
tura lor în Asia de sud-est, în po
fida sutelor de mii de ostași și ofi
țeri dotați cu cel mai modern echi
pament de luptă, Statele Unite nu 
și-au atins nici unul dintre obiecti
vele politicii lor în Vietnam ; ele nu 
au reușit să înfrîngă voința poporu
lui vietnamez, admirabila sa vitejie, 
moralul său impresionant, eroismul 
cu câre-și apără dreptul la liber
tate, patria, ființa națională. Mer
sul războiului din Vietnam confir
mă încă o dată cu putere, cu valoa
rea unei noi lecții a istoriei că,. în 
zilele noastre, un popor care-și 
pără cu tenacitate libertatea și 
dependenta națională nu poate fi 
frînt.

în timp ce războiul depurtat

S.U.A. în Vietnam stîrnește dezapro
barea și protestul tot mai vehement 
al popoarelor, lupta dreaptă a po
porului vietnamez se bucură de sim
patia și sprijinul întregii omeniri 
progresiste. „Poporul român, care 
șî-a cucerit prin jertfe grele, de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii, drep
tul la o viață liberă, înțelege și pre
țuiește din adîncul inimii lupta bra
vului popor vietnamez — a declarat 
tovarășul’ Nicolae Ceausescu. întrea
ga națiune română își exprimă soli
daritatea frățească ou Republica De
mocrată Vietnam, cu Frontul Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, își manifestă hotărirea de a 
ajuta poporul vietnamez pe plan 
material, politic și moral, pînă la 
cucerirea deplină a victoriei".

Problema vietnameză nu e insolu
bilă dacă se tine seama de realități. 
Problema vietnameză ar fi fost de 
mult soluționată sau nici nu s-ar fi 
ivit dacă forțele imperialiste nu s-ar 
fi amestecat în treburile interne ale 
poporului vietnamez, dacă nu ar fi 
încercat să-i impună rînduieli îm
potriva voinței și intereselor sale.

Chiar în Statele Unite răzbat tot 
mai frecvent voci care, exprimîn- 
du-și nemulțumirea față de inter
venția din Vietnam, atrag atenția că 
aceasta nu a adus și nu poate aduce 
nimic bun poporului american, 
dăunînd grav prestigiului său în 
lume, și cer să se pună capăt conflic
tului. De aceea este de mult 
timpul să se tragă concluzii din 
situația ce s-a creat, să se ia măsuri 
conforme cu interesele generale ale 
păcii și libertății tuturor popoarelor. 
Curmarea bombardamentelor îm
potriva Vietnamului de nord, înce
tarea oricăror acțiuni de război îm
potriva acestui stat independent și 
suveran se impun ca un pas indis
pensabil soluționării problemei viet
nameze. Este evident că hotărirea 
populației sud-vietnameze de a lup
ta pentru libertate nu va putea fi 
zdruncinată atîta timp cît pe pămîn- 
tul Vietnamului de sud se găsesc 
trupe invadatoare, cît se încearcă să 
i se impună un guvern rupt de po
por, străin de interesele și aspira
țiile sale șî aflat în solda imperialis
mului. Retragerea tuturor trupelor 
americane, a tuturor trupelor străine 
■se impune cu necesitate. Voința și 
dreptul sacru ale poporului vietna
mez de a dispune de soarta sa tre
buie-'respectate. Aceasta este cheia 
soluționării problemei vietnameze.
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OSLO 6 (Agerpres). — Problema 
atitudinii Norvegiei față de 
N.A.T.O. s-a aflat în centrul dis
cuțiilor la Congresul „Fritt Fo
rum" — organizație studențească a 
Partidului Muncitoresc din Norve
gia. Congresul s-a pronunțat în 
favoarea retragerii tării din 
N.A.T.O. In declarația adoptată de 
participanții la congres se arată 
că guvernul trebuie să urmărească 
dizolvarea N.A.T.O. și crearea ți
nui sistem de securitate colectivă 
în Europa.

Joponia — Acțiune de protest a 
muncitorilor din Osaka împotri
va concedierilor practicate de 

marile monopoluri
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Forțe republicane au 
reocupat orașul Alharf, situat 
la aproximativ 160 km de capitala 
Republicii Arabe Yemen (U.P.I.).

170 de deputați laburiști 
au semnat un proiect de 
rezoluție în care subliniază im
portanța convocării unei conferința 
europene în problemele securității.

La cel de-al VlII-lea Fes
tival internațional al tilme- 
lor de televiziune, deschis ieri 
în prezența prințului Rainier al III- 
lea de Monaco, Mihnea Gheorghiu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a fost 
ales președinte al juriului interna
țional.

Philip Blaiberg a fost su
pus unor puncții, deoarece 
i s-a format din nou lichid 
pericardic. Purtătorul de cu
vînt al spitalului „Groote Shuur" 
din Capetown a arătat că starea 
sănătății lui Blaiberg nu este to
tuși alarmantă.

„Cosmos-201". u.r.s.s.
a fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-201".
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