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și a Consiliului de Miniștri
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de Stat al Republicii 
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Ing. Nicolae TEODORESCU
adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini

Problema prevenirii stocurilor su
pranormative, prin amploarea ei 
nu se limitează la un caz sau altul, 
la o întreprindere sau alta, ci are 
un caracter mult mai general, mai 
ales din punctul de 
cauzelor 
bilizarea 
tați de 
teriale, __________
piedică valorificarea lor în circuitul 
economiei naționale. Aceasta fiind si
tuația, de la început trebuie preci- 

' zat că preîntâmpinarea și lichidarea 
stocurilor supranormative. în indus
tria construcțiilor de mașini a con
stituit o preocupare permanentă, 
atât la nivel de minister, prin ana
lizele ce s-au făcut în colegiu și 
de unele direcții generale, cit și la 
nivel de uzine — analize care s-au 
concretizat în măsuri de eliminare 
a suprastocării și în sancțiuni ad
ministrative pentru cei ce s-au do
vedit a fi vinovați. Cu toate aces
tea, evoluția stocurilor supranorma
tive nu a fost satisfăcătoare, deși 
în acest an s-a înregistrat o scădere 
a lor față de anii anteriori. De pildă, 
la sfîrșitul lunii februarie 1965, mă
rimea supranormativelor față de nor
mative era de 28,1 la sută, pentru 
ca la 1 martie 1968 ea să fie de 10.4 
la sută. în ce privește supranorma- 
tivele pentru materiale, nivelul lor 
s-a micșorat, în aceeași perioadă, 
de la 13,3 la sută la 6,2 la sută. O 
tendință pozitivă, însă, neșatisfăcă-

de materiale numai pe elementele 
cunoscute la data respectivă. Ul
terior, cînd acestea suportă modi
ficări, materialele care au fost con
tractate se transformă în aprovi
zionări ce nu mai sînt necesare pro
ducției un anumit tâmp, deci în 
stocuri supranormative. Bunăoară, 
din cauza decalării, din trimestrul 
IV 1967, în semestrul I 1968, a exe
cutării a 6 instalații de foraj F. 200 
pentru „intern", a 22 agregate de 
cimentare si 14 instalații de preve
nire a erupțiilor — modificări • ope
rate în urma unor solicitări ale Mi
nisterului Comerțului Exterior — au 
rămas în stocuri supranormative la 
uzina „1 Mai" Ploiești materiale de 
peste 10 milioane lei.

Negativ mai acționează și nerea- 
lizarea sortimentelor pentru care au 
fost aprovizionate materialele res
pective. E drept, asemenea situații 
foarte frecvente în trecut, acum sînt 
de proporții mai reduse, majorita
tea întreprinderilor reușind să-și 
fabrice sortimentele înscrise în plan, 
însă, la unele unități, îndeosebi la 
cale cu producție complexă, se mai 
înregistrează nerealizări de sorti
mente, care generează stocuri su
pranormative de materiale. Se aflau 
într-o asemenea situație uzine
le „23 August" și „Grivița roșie" 
din Capitală, I.M.U. Medgidia, „In
dependenta" Sibiu, toate cu valori 

___ f __ _ _______ materiale imobilizate de peste 53 
toare și Insuficient finalizată, ceea milioane lei. Cum este și firesc, 
ce nu poate mulțumi conducerea 
minișterului.

Unde se mai localizează stocurile 
supranormative ? Cele mai multe la 
uzinele cu producție complexă, de 
unicate și la care apar, pe parcursul 
îndeplinirii prevederilor planului a- 
nual, o serie de dificultăți asupra 
cărora mă opresc în continuare. 
Nu întâmplător direcțiile generale 
care au în subordine aceste mari 
uzine dețin și cele mai ridicate 
stocuri supranormative, printre ele 
numărîndu-se „23 August” din 
București, „1 Mai“-Ploiești, „Inde
pendența" Sibiu, Uzina mecanică Ti
mișoara. Fără a considera justificată 
existența acestor imobilizări de va
lori materiale, să ocolesc cauzele 
subiective, analiza lucidă arată că 
la menținerea suprastocării au con
tribuit și unele cauze obiective, 
determinate de sistemul relațiilor 
dintre întreprinderi. Acționează, 
în acest sens, întocmirea pla
nurilor de aprovizionare cu mate
riale din import, într-o perioadă 
cînd sarcinile de producție nu sînt 
încă definitivate, prevederile res
pective fiind stabilite cn aproxima
ție pe elemente pur apreciative și 
consumuri statistice. De asemenea, 
un rol negativ îl are depunerea, cu 
întârziere sau incompletă, a docu
mentațiilor de către unii beneficiari, 
ceea ce obligă întreprinderile pro
ducătoare — pentru a se încadra 
în termenul de transmitere a speci
ficațiilor — să stabilească necesarul

vedere al 
care determină încă imo- 

unor însemnate canti- 
materii prime și ma

de semifabricate și îm-

lichidarea acestor supranormati- 
vo presupune recuperarea grab
nică a restanțelor la sortimentele 
respective, sarcină care revine direct 
colectivelor și conducerilor uzinelor 
amintite.

Vorbeam însă de modul încă 
defectuos de elaborare a planu
rilor de aprovizionare — mai ales 
la materialele din import — precum 
și de faptul că unele întreprinderi 
rămîn cu stocuri supranormative 
din cauza modificărilor de plan de
terminate de cererile tardive ale be
neficiarilor, sau din lipsa documen
telor de execuție. în asemenea ca
zuri, nu ar fi timpul să se recupe
reze de la acești beneficiari contra
valoarea materialelor care rămîn 
fără utilizare ? Mai există și soluția 
ca acești beneficiari să preia ci 
stocurile formate — din cauza lor — 
și să le valorifice. întăresc aceste 
propuneri cu situația ce s-a creat la 
uzina „Semănătoarea" București. Aici 
au rămas nefolosibili circa 20 000 
căți rulmenți, aduși cu bani grei 
import. Cum si de ce ? Consiliul 
perior al Agriculturii a solicitat 
se execute, în anul 1966, 2 000 com
bine de siloz universale CSU și tot 
atîtea echipamente pentru pulveri
zarea ierbicidelor, ca utilaje anexe, 
în această situație s-au comandat 
din import la termenele stabilite de 
prevederile în vigoare rulmenții ne
cesari. Ulterior, Consiliul Superior

(Continuare în pag. a III-a)
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în ziua de 23 iulie 1968 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri, la care au participat 
ca invitați șefi de secții ale Co
mitetului Central, primi secretari 
ai comitetelor județene de partid, 
conducători ai unor instituții cen
trale de stat

Cu acest prilej a fost dezbătută 
problema asigurării într-un timp 
mai scurt a unui număr sporit de 
locuințe, care să satisfacă cerințe
le diferitelor categorii de oameni 
ai muncii, în acest scop s-a ho- 
tărît să se diversifice construcții
le de locuințe, introducîndu-se pa
tru categorii de apartamente și 
garsoniere, diferențiate după su
prafață, grad de confort și preț.

Prin aceste măsuri, precum și 
prin accelerarea ritmului construc
ției de locuințe. în anii 1969—1970 
se vor realiza din fondurile sta
tului circa 180—200 000 locuințe 
noi, dublîndu-se numărul prevăzut 
inițial pentru această perioadă. Im
portantele eforturi materiale pe 
care le face statul nostru în a- 
cest domeniu vor duce la îmbu
nătățirea condițiilor de locuit ale 
unei tot mai mari părți a popu

lației, contribuind la soluționarea 
mai rapidă a acestei probleme so
ciale majore, la creșterea continuă 
a nivelului de trai.

Prin aceeași hotărire s-a stabi
lit și trecerea la construirea mai 
multor tipuri de hoteluri, în ra
port cu gradul de confort și zona 
de deservire, precum și diversifi
carea clădirilor pentru administra
ție, ieftinirea acestora și construi
rea lor la un nivel corespunzător 
de funcționalitate.

In cadrul ședinței a fost ana
lizată și problema aprovizio
nării populației cu combustibil, ho- 
tărîndu-se reducerea prețului de 
vînzare la liber a lemnelor de foc 
de la 400 de lei tona la 300 lei 
tona. De asemenea, s-a stabilit ca 
toți salariații cu copii, care au sa
lariul lunar de pînă la 1 200 lei și 
locuiesc în mediul urban, să be
neficieze de tichete de cumpărare 
a lemnelor de foc la prețul de 100 
lei tona. Totodată, s-a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii corelațiilor 
dintre prețurile la combustibilii in
feriori și superiori, care vor fi re
glementate printr-o hotărire a Con
siliului de Miniștri.

în continuare a fost examinat 
modul de repartizare a fondurilor 
destinate premierii personalului 
tehnic-administrativ și de speciali
tate. S-a stabilit ca, începînd din 
trimestrul III al acestui an, fie
care întreprindere și instituție să 
aibă dreptul să-și constituie fondul 
de premiere în limita cotei apro
bate pe ramură, iar premiile să 
fie acordate tuturor salariaților din 
această categorie de personal care 
și-au adus contribuția la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor. Premiile 
individuale vor putea fi diferen
țiate între plus 5 și minus 5 punc
te față de cota constituită pe în
treprindere sau instituție. Repar
tizarea premiilor va fi aprobată 
de comitetele de direcție ale între
prinderilor sau conducerile institu
țiilor, cu consultarea comitetelor 
sindicale, și va fi adusă la cunoș
tința tuturor salariaților. Prin a- 
ceste reglementări se înlătură unele 
deficiențe care s-au manifestat în 
acordarea premiilor pentru perso
nalul tehnic-administrativ și se va 
asigura repartizarea lor mai echi
tabilă.

In ziua de 24 iulie a. c. a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Constanța Crăciun, Ște
fan Peterfi, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
Anton Breitenhofer, Ion Cosma, 
Constantin Daicoviciu, Vasile Daju, 
Constantin Drăgan, Suzana Gâdea,
Nicolae Hudițeanu, 
Puțuri, Cristofor 
Gheorghe Stoica și

Ion Popescu- 
Simionescu, 

Iacob Teclu,
membri ai Consiliului de Stat.

La ședință a participat tovarășul 
Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor.

Consiliul de Stat a adoptat De
cretul privind modificarea unor 
dispoziții referitoare la impozitele 
pe veniturile liber profesioniștilor, 
meseriașilor și cărăușilor.

De asemenea, a fost adoptat De
cretul privind modificarea unor 
prevederi referitoare la impozitul 
pe terenurile unităților agricole 
cooperatiste și la impozitul pe ve
niturile agricole ale populației.

In continuare, Consiliul de Stat 
a rezolvat lucrări curente.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit pe conducătorul delegației 

guvernamentale iraniene

-.ț-s-z

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri la amiază, la Pre
deal, pe dr. Alinaghi Alikhani, mi
nistrul economiei, conducătorul 
delegației guvernamentale iranie
ne, care face o vizită în țara noas
tră.

In timpul întrevederii au fost 
discutate, într-o atmosferă cor
dială, aspecte ale dezvoltării cola
borării și cooperării economice și

tehnice dintre România și Iran șî 
alte probleme de interes reciproc.

La primire au luat parte Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, precum și Soltan H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului la 
București.

După întrevedere, oaspetele a 
fost reținut la'dejun de președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

(Agerpres)

Om activ, energic, loan 
Buga, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la Uzina con
structoare de mașini Reșița, 
aleargă, se zbate, nu are 
timp nici să răsufle. Fuge 
la turnătorie să vadă în ce 
stadiu se află confecționa
rea cupei ce va fi decerna
tă peste cîteva zile echipei 
de volei cîștigătoare a în
trecerilor dintre secții; 
„face mobilizarea" pentru 
jocurile de a doua zi ; scrie 
o adresă conducerii uzinei 
solicitînd autobuze pentru 
excursia de duminică ; fuge 
cu hîrtia la semnat, apoi la 
I.R.T.A. pentru a fi contra-

semnată. Atîta fuge în stân
ga și în dreapta, îneît îi ră- 
mîne puțin timp să se gîn- 
dească la felul cum e orien
tată activitatea organizației, 
la rezultatele ei.

Nu se poate nega că 
în activitatea organizației 
U.T.C. din marea uzină re- 
șițeană nu au intervenit în 
ultimul tâmp elemente cali
tative noi, că această ne
ostenită competiție, alergă
tură a secretarului n-a lăsat 
și urme, nu are și efecte 
bune. Dacă în trecut a- 
proape întreaga muncă era 
consacrată organizării de 
ședințe peste ședințe în ca

NU RETUȘAT!

PORTRETUL INFRACTORULUI!
Apărarea avutului obștesc este o noțiune complexă. Ea presupune în chip 

obligatoriu și sancționarea oricăror atingeri aduse avuției întregului popor. 
In stabilirea și aplicarea unei pedepse corespunzătoare gradului de periculozi
tate socială a faptei și făptuitorului, organele de urmărire penală — pornind 
de la ideea că omul își dezvăluie pe deplin întreaga sa valoare, calitățile și 
defectele sale în procesul de producție — solicită o caracterizare de Ia locul de 
muncă al celor ce urmează să fie trimiși în judecată. Ea este, într-un fel. un 
act de colaborare între diverse unități, interesate toate în respectarea legilor. 
Este clar că o astfel de caracterizare, menită să ajute la stabilirea adevărului, 
pretinde o perfectă obiectivitate, angajează în cel mai înalt grad simțul de 
răspundere al semnatarilor.

Cercetînd însă unele dosare descoperi flagrante nepotriviri între portretul 
infractorului, conturat de faptele sale, și imaginea idilică, edulcorată, oferită 
de unele caracterizări. Cum pot apărea astfel de „retușuri" care deformează 
realitatea și îngreunează stabilirea adevărului ?

Se poate vorbi despre existența a două arte 
una pentru publicul larg 
și alta pentru „inițiați“?

creadă unii 
un limbaj 

poate oare

S-ar putea trage concluzia — așa cum sînt tentați să 
teoreticieni — că arta zilelor noastre poate să-și creeze 
aparte, incifrîndu-și și abstractizîndu-și mesajul ? Se _ 
abstrage arta modernă de la misiunea sa de a reflecta profund reali
tățile atât de complexe — sociale și umane — ale zilelor noastre, se 
poate mărgini Ia comunicarea doar cu un cerc restrîns de „inițiați" care 
să reușească să-i descifreze sensurile ? Ne-am adresat unor scriitori 
și critici literari, rugindu-i să se refere Ia unele aspecte ale acestei 
probleme.

re se discuta despre acțiu
nile pe care ar trebui să le 
întreprindă organizațiile 
U.T.C., acum cel mai mare 
volum de muncă este des
tinat organizării propriu- 
zise a acestor acțiuni. încep 
să se facă simțite efectele 
eforturilor organizațiilor 
U.T.C. de a se elibera de 
vechi șabloane și canoane 
ale muncii, de a dezbăra 
activitatea de ceea ce este 
greoi, rigid, inadecvat pre
ferințelor, particularităților 
vîrstei și aptitudinilor tine
rilor. Notăm ca un element 
interesant că în locul unor 
conferințe adesea anoste 
despre frumusețile patriei, 
despre importanța istorică 
și economică a unor locali
tăți, acum se organizează 
excursii în cursul cărora ti
nerii își completează cu
noștințele, constată „pe 
viu" ceea ce înainte li se 
povestea într-o manieră di
dacticistă.

întreprind un scurt son
daj la muzeul și la biblio
teca municipiului : „Cine 
sînt vizitatorii cei mai frec- 
venți ai muzeului, întreb 
ghidul. Tinerii sau cei de 
peste 30 de ani ?“ „Firește, 
tinerii și mai cu seamă cei 
de la U.C.M.R. care ade
sea ne vizitează organizat, 
în grup". Tinerii de la 
U.C.M.R. sînt, de asemenea, 
binecunoscuți bibliotecarei.

Consult planurile de ac
tivitate ale comitetului 
U.T.C. din uzină. Se de
gajă impresia că interesul 
tinerilor a fost captat de 
diferite discuții pe teme li
terare, de muzică, istorie, 
de excursii, activități spor
tive, întîlniri cu activiști 
de partid — ceea ce este 
foarte bine, util, educativ 
dar nu întotdeauna și sufi
cient. Și să vedem de ce.

Am deschis o fereastră 
spre activitatea uteciștilor 
urmărind 
secretarului 
U.T.C. și
muncă. S-o 
însă și pe a doua, să pă
trundem în secții, printre 
tineri, să-i ascultăm, să ve
dem ce-i frămîntă, ce în
trebări își pun ei și ce răs
punsuri primesc la ele? 
Destule dintre acestea, dacă

și piulițe. Mai-

cînd să ne desă- 
în meserie dacă nu 
tinereții ?“ „Mai în- 

la unii mese- 
vîrstnici tendința

Citiți răspunsurile în pagina a IV-a.

ÎNSEMNĂRI de ea conferința mondială a juriștilor pentru vietnam

Dreptul internațional 
înfierează crima 
de agresiune

Ștefan COSTACHESCU
secretarul general al Asociației juriștilor din Republica Socialistă România

nu toate chiar, nu și-au gă
sit loc, sînt trecute sub tă
cere în planurile de activi
tate ale organizației U.T.C. 
„Intr-o proporție destui de 
ridicată tinerii nu-și înde
plinesc normele de pro
ducție. Mulți tineri sînt in- 
disciplinați, nu-și văd de 
treabă" — reclamă maiștrii, 
certificînd un adevăr în
deobște cunoscut aici. „Din
tre aceștia mulți execută 
de ani de zile numai șuru
buri
ștrii împart, piesele bine 
plătite „după sprinceană" 
argumentând că tinerii n-au 
greutăți, n-au familii" — 
răspund tineri din secțiile 
mecanică mijlocie și meca
nică ușoară. „Nu ne sînt 
încredințate lucrări mai im
portante, mai grele, spu- 
nîndu-ni-se că sînt urgente, 
pentru plan — adaugă alți 
tineri. De ce nu sîntem puși 
la încercare, crede cineva 
că noi sîntem lipsiți de am
biție ;
vîrșim 
în anii 
tîlnim 
riași-
de a nu-și bate capul cu 
tinerii cînd sînt mai slab 
pregătiți profesional — 
este de părere tovarășul 
Octavian Munteanu, se
cretarul organizației de 
partid din secția mașini e- 
lectrice. îți tocești puțin 
nervii dar ai în schimb sa
tisfacția morală că ai ridi
cat un om. Alții, reputați 

meseriași, se arată generoși, 
mărinimoși cu tinerii. Le 
fac „cadou" bonuri de lu
cru și spun că i-au ajutat. 
Ce ajutor o mai fi și a- 
cesta ?“.

De ce totuși aceste pro
bleme ale tinerilor sînt 
adiacente activității orga
nizației U.T.C. ? Se recla
mă adesea aici fluctuația 
tinerilor. E un adevăr. Se 
cere cu îndreptățire (dar și 
la un mod general) organi
zației U.T.C. să nu piardă 
din cîmpul vizual proble
me esențiale ale producției 
cum ar fi disciplina, cali
tatea producției, ridicarea

vor înceta războiul de agresiune, po
porul vietnamez va continua lupta".

Șeful delegației Republicii Demo
crate Vietnam a apreciat această 
conferință ca un important moment 
în mișcarea internațională de soli
daritate cu cauza Vietnamului și a 
adresat un apel juriștilor progre
siști americani, pentru a fi alături 
de poporul vietnamez în lupta con
tra războiului de agresiune, pentru 
prietenie între cele două popoare.

Juriștii americani prezent! la con
ferință au condamnat și ei inter
venția agresivă a S.U.A. în Viet
nam. Joseph Crown, secretarul Co
mitetului juriștilor pentru politica 
americană în Vietnam, a declarat că 
este fericit să anunțe că numeroși 
colegi ai săi americani au luat po
ziție împotriva politicii cercurilor 
conducătoare din S.U.A. în proble
ma vietnameză. El a subliniat tot
odată că este ilogic și inadmisibil ca, 
în cadrul convorbirilor de la Paris, 
partea americană să pretindă „re
ciprocitate" la „așa-zisa dezescala- 
dare“ a S.U.A. Nu R. D. Vietnam 
este agresorul, ci Statele Unite și 
deci loi le revine obligația de a în
ceta definitiv bombardamentele și 
orice acte de agresiune pentru a 
crea condiții unor tratative de pace.

în cadrul ședințelor plenare și în 
comisii, reprezentanții majorității de-

La Grenoble, în Franța, a avut loc, 
în cursul acestei luni, Conferința 
mondială a juriștilor centru Vietnam, 
organizată din inițiativa Asociației 
internaționale a juriștilor democrați. 
Conferința a constituit un eveniment 
important pe linia eforturilor opiniei 
publice mondiale în vederea încetării 
războiului de agresiune dus de 
S.U.A. în Vietnam.

La lucrările conferinței au partici
pat 125 de juriști din 40 de țări, între 
care specialiști cu renume mondial 
din domeniul dreptului internațional 
și al dreptului Denal.

Conferința a avut ca scop anali
zarea și calificarea din punct de ve
dere juridic a actelor din cadrul 
războiului dus de Statele Unite con
tra poporului vietnamez, precum și 
acțiunile pe care juriștii din diferite 
țări le pot întreprinde pentru de
mascarea caracterului nejust si ile
gal al acestui război.

în cadrul ședințelor plenare au 
prezentat rapoarte : Le Quang- 
Chanh din partea delegației de ju
riști a Frontului National de Elibe
rare din Vietnamul de sud ; Tran 
Cong Tuong, din partea delegației 
Republicii Democrate Vietnam. Pri
mul, referindu-se la declarația Pre
zidiului C.C. al F.N.E. din 26 iunie 
1968, a arătat că „Este dreptul le
gitim și inalienabil al populației 
vietnameze de a se autoapăra. Atât 
timp cît imperialiștii americani nu

ele au fost efectuate cu mijloace me
canizate. Este deci evidentă contra
dicția dintre faptele săvîrșite de fos
tul salariat al întreprinderii de con
strucții și amenajări piscicole și ca
racterizarea dată de conducere. Di
rectorul P. Baican nu este însă de 
acord :

— Caracterizarea dată lui Gh. Ar
senescu corespunde cu realitatea.

îi reamintim interlocutorului nos
tru că Gh. Arsenescu, împreună cu 
alt infractor, mai are la activ o de
lapidare (în 1966) și a mai suferit, 
deci, o condamnare. Știe.

— Consider, continuă dînsul, că to
varășul (sic 1) Gh. Arsenescu („tova
rășul" respectiv e. în pușcărie pentru 
patru ani !) a greșit (a doua oară ! 
— n.n.), însă din punct de vedere 
moral...

— Cum adică ?
— Adică este un tovarăș care după 

eliberare va fi util societății.
(Dacă cineva se îndoiește de au

tenticitatea faptului are la dispozi
ție declarația scrisă a ing. Baican).

Nedumeririlor noastre, izvorîte din 
contradicția dintre faptele săvîrșite

tat conștiincios", cum sună slova con
ducerii — Gh. Arsenescu a ținut in
tenționat o evidență defectuoasă a 
muncitorilor de pe șantier pentru 
a-și înlesni însușirea unor impor
tante sume de bani prin trecerea de 
persoane fictive în statele de plată. 
Este suficient să arătăm că, în ca
ietul de evidență a salariaților, pen
tru un număr de 130 de salarlați nu 
s-au operat nici un fel de date de 
stare civilă și nu s-a consemnat nici 
măcar domiciliul. Pentru a determina 
obținerea de venituri ilicite de că
tre unii salarîați Gh. Arsenescu 
a trecut unele operațiuni ca fiind 
executate manual, cînd în realitate (Continuare în pag. a V-a)

Avem în față caracterizarea lui 
Gh. Arsenescu, fost salariat la în
treprinderea d®

Tifu» ANDREI

______ „ construcții și 
amenajări piscicole din București. 
Semnează ing. P. Baican, directorul 
întreprinderii, și C. Stances, șeful bi
roului personal. Reținem că Gh. Ar
senescu, fost inginer constructor, fost 
șef de șantier etc. etc., „era simpa
tizat de muncitori, știind cînd și cum 
să se impună, creînd condiții bune 
de muncă". Documentul de mai sus 
însoțește însă concluziile de învinui
re prin care sînt reținute, în sarcina 
sus-numitului, infracțiunile de dela
pidare și ahuz în serviciu.

Să le răsfoim... în calitate de șef 
<Je lot — sarcină de care „s-a achi-

preocupările 
comitetului 

planurile de 
deschidem

Constantin MORARU

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a Vl-a)
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FAPTUL
DIVERS
Bani albi
pentru...
Fiat negru

bani 
Cină 

hop 
revi-
Ali- 

si se

Anica Mocanu, gestionara unei 
boxe din Obor, mai cu perisabi- 
litățile, mai cu schimbarea pre
turilor, mai cu „ciupeala" la 
cîntar, aduna si ea acolo 
albi pentru... Fiat negru, 
să zică doamne ajută, 
c-apare Ileana Marinescu, 
zor de gestiune la O.C.L. 
mentara. Sumese mînecile 
apucă de lucru.

— Situația e cam albastră — 
ti spune dumneaei gestionarei. 
Ti-am găsit în gestiune un plus 
de 13 000 lei.

— Nu s-ar putea dezalbăstri ?
Revizoarea îsi cheamă șeful, 

pe Niculae Teicu. îi arată si
tuația albastră și toți trei, toc- 
mindu-se din priviri, se în
doiesc.

— Facem plusul pe din-trei și 
noi doi o să modificăm actele 
din inventar. iar 
strîngi în continuare 
pentru...

Asa au făcut. Au 
„plusul" și...

Si au trebuit să se mulțu
mească cu o dubă. Că au fost 

- luați.

dumneata 
bani albi

împărțit

Te rog, trimi
ie-mi vioara
La redacție a sosit o scrisoa

re de la un eonii: ..In seara 
zilei de 30 iunie am fost cu mi
mica la Rm, Vîlcea si. vrînd 
să ajungem mai repede acasă, 
am făcut semn la un autotu
rism. Era un Renault 10 Major. 
Ne-a luat. Am ajuns mai repe
de acasă, dar după ce mașina 
s-a depărtat, mi-am dat seama 
că uitasem vioara pe care învăț 
să cînt. Am uitat-o ne perna din 
spate. Sînt sigur că tovarășul 
de la volan, dacă știa adresa, 
mi-o trimitea. Vă rog publicați 
dv. adresa mea. Mă cheamă Pe
tre Butuc si sînt din comuna 
Budești, județul Vîlcea. Nene, te 
rog. trimite-mi vioara. Mulțu
mesc".

Ce-ar fi ca peste cîtiva ani să 
fim invitați la Ateneu să ascul
tăm : „Concert pentru cel ce 
mi-a trimis vioara".

îngrozitor,
dar asa a fost»

Consemnăm cele de mai jos 
cu mâhnire. cu revoltă. Mitică 
Popa, șoferul autocamionului 
proprietatea C.A.P.-ului Scorta- 
ru Nou-Brăila. în timp ce trans
porta 25 de membri cooperatori 
Si chiar pe președinte, a acci
dentat mortal pe cetățeanul 
Nicu Nedelcu. Apoi, în loc să 
oprească, a accelerat. A dus pa
sagerii la destinație, si s-a în
tors la locul accidentului pentru 
a tîrî cadavrul într-un șanț 
plin cu apă.

Îngrozitor, dar așa a fost.

„La moară la

Ce este controlul obștesc ? Imagi- 
nați-vă un „detașament" de 60 000 
de oameni în acțiune. Sînt tehnicieni, 
muncitori, ingineri, funcționari... A- 
cești oameni au fost aleși în adună
rile sindicatelor din întreprinderile 
în care lucrează și — în temeiul 
unor articole de lege — investiți cu 
dreptul de a controla activitatea uni
tăților de deservire a marelui pu
blic.

Ii întîlnești în magazine, în piețe, 
în unitățile de alimentație publică. 
Urmăresc dacă aprovizionarea cores
punde cerințelor, dacă sînt respec
tate regulile de igienă. Observă, fac 
propuneri, atrag atenția asupra nere
gulilor întîlnite, dau un sfat. Con
trolul obștesc este, așadar, o formă 
de participare voluntară a cetățeni
lor la perfecționarea activității de 
deservire, dacă vreți, o formă evo
luată a criticii colective care, de-a 
lungul anilor, si-a dovedit din plin 
utilitatea. Dar asupra acestor consi
derente de ordin pur teoretic nu 
vom stărui Intenționăm, pe par
cursul însemnărilor de fată, să ne 
referim doar la unele aspecte ceva 
mai concrete, strict legate de modul 
practic în care se desfășoară activi
tatea controlului obștesc.

în convorbirile pe care le-am avut 
cu reprezentanți ai consiliilor sindi
catelor locale s-a conturat foarte 
clar ideea că acum, fată de anii pre- 
cedenti, echipele de control obștesc 
(peste 10 000 la număr) au fost ale
se cu mai multă grijă. La organi
zarea lor s-a mers pînă în cele mai 
mici amănunte : multe echipe sînt 
specializate, au un plan precis de 
acțiune. Echipele au făcut mii de 
controale. E un lucru bun, un merit, 
o reușită a controlorilor obștești, o 
dovadă în plus a responsabilității ci
vice a acestor oameni, care nu ezită 
să-și rupă o bună parte din timpul 
lor liber în folosul colectivității. Dar, 
cum bine se știe, controalele nu se 
iac de dragul de a controla, ci cu 
scopuri foarte precise — cu intenția 
de a îndrepta o situație critică. Deci: 
are eficacitate controlul obștesc ?

Magazinul alimentar de pe Șo
seaua Mihai Bravu nr. 1. Cerem res
ponsabilului registrul unic de con
trol (acest registru nu poate fi folo
sit decît de inspecția comercială de 
stat, inspecția sanitară și controlul 
obștesc). întrebăm : ce faceți dum
neavoastră cu sesizările controlului 
obștesc ?

— In cel mult 48 de ore după ce 
au fost formulate, mergem cu ele 
la direcție. Mai precis, la registra
tură. Acolo lăsăm o copie, ni se 
aplică pe registru o stampilă precum 
că registratura a luat cunoștință și- 
gata.

Gata ? Ce face registratura cu ob
servațiile ? Le inainieaza (o sa ve
dem ca nu prea le inainteaza) direc
torului. Și directorul t Le citește «ie 
la caz la caz; și ie repartizează mer
ceologului organizației comerciale. Și 
merceologul ? Le citește și el și le 
repartizează funcționarilor. In final ? 
Am văzut sute de procese verbale 
încheiate de controlul ooștesc, a că
ror unică eficacitate consta într-o... 
semnătură. Un funcționar de la un 
serviciu oarecare notase în fugă, pe 
coltul coalei de hirtie, numele d-sale 
sau, cel mult, și cîteva cuvinte : „Să 
se ia măsuri". Apoi procesul verbal 
a fost încoDciat și așezat frumos în 
dosar. Ce măsuri să se ia. cine să 
le ia. cînd ? Nimeni nu știe nimic. 
Importanța pe care o acordă con
trolului obștesc unele organizații și 
întreprinderi comerciale e — dacă se 
poate spune așa — mai mult decît 
infimă. Dar să urmărim mai departe 
drumul sesizărilor. La organizația 
comercială se adună, la un moment 
dat. cîteva zeci sau chiar sute de 
procese verbale. Ce fac funcționarii 
cu ele ? Din lună în lună, sau din 
două în două luni, sau din trei în 
trei luni — încă nu este precizat 
termenul ! — funcționarii scot de 
prin dosare toate sesizările si din 
ele — confecționează un raport, o 
informare. Ce fac cu ea ? Trebuie 
s-o trimită la consiliul teritorial al 
sindicatelor. Să vedem ce cuprinde 
informarea. Pentru aceasta copiem, 
cuvînt cu cuvînt. o parte, cea mai 
importantă, din informarea trimisă 
de O.C.L. Pîinea — filiala nr. 3. con
siliului teritorial (sectorul 3). „Infor- 
mare. în sectorul nostru au activat 
în cursul acestui trimestru un număr 
de 23 echipe de control obstesc. S-au 
efectuat în total un număr de 33 de 
controale. Astfel : în aprilie 18. în 
mai 5. în iunie 10 — total 33. Maga
zinele au fost controlate în felul ur
mător : 19 magazine cîte o dată. 7 
magazine de cîte două ori — total 
33 de controale. Problemele semna
late ău fost soluționate (am

cum — n.n) în cadrul filialei noastre 
sau în colaborare cu întreprinderile 
furnizoare. (Acum urmează autocri
tica — n.n.). Nu am participat la nici 
o consfătuire a echipelor de control 
obștesc în cursul acestui trimestru". 
Semnează : director si merceolog 
principal. Cum am arătat, aceste 
prețioase informări sînt trimise, de 
către organizațiile comerciale, la con
siliul sindicatelor din teritoriu.

te, care ar putea determina măsuri 
rapide, eficiente. In această sinteză 
sînt înglobate cifre vechi, date sau 
fapte perimate, petrecute cîndva, cu 
6, 7 sau 8 luni în urmă, care de 
mult nu mai oglindesc realitatea. 
Și... gata. Drumul obositor, întorto
cheat și birocratic al sesizărilor s-a 
încheiat.

Este nevoie să deschidem o nouă 
paranteză. In definitiv, ce sesizează

CONTROLUL
OBSTESC

9

sufocat

statistice
Este necesar să deschidem o 

scurtă paranteză. Nu numai orga
nizațiile și întreprinderile comercia
le trimit informări consiliilor sin
dicale. După fiecare control, echipe
le iau cu ele o copie a procesului 
verbal încheiat. Copia o duc comi
tetelor sindicatelor din întreprin
deri, iar președinții sindicatelor o 
duc personal la forul imediat su
perior — consiliul. Acum să mer
gem mai departe. Respectivele in
formări și procese verbale nu nu
mai că nu spun nimic, dar sînt, cum 
am văzut, și foarte vechi. Și ce fac 
consiliile sindicatelor cu ele ? Din 
10. 15 sau 20 de astfel de informări 
— depinde cît reușesc să culeagă, 
pentru că multe organizații comer
ciale nu trimit informări deloc — 
consiliile întocmesc lunar un raport 
mare, „bogat", pe care-1 trimit la 
Consiliul sindicatelor din municipiul 
București. Este interesant să vedem 
cum arată un astfel de raport mare 
și bogat. (Ca și în cazul precedent, 
copiem cuvînt cu 
dintr-un raport — 
liului sindicatelor 
București de către 
telor din sectorul
Total echipe existente în sector 182 ; 
ieșite în control — 176 ; total ma
gazine și alte unități de deservire 
în sector 597 ; controlate 554 ; nu
mărul controalelor efectuate — 
2341 ; numărul sesizărilor și propu
nerilor făcute — 949 ; numărul se
sizărilor și propunerilor rezolvate — 
350". Mai departe, urmează alte cî
teva coloane de cifre moarte, plus 
cîteva pagini cu explicații asupra 
acestor cifre.

Cele 8 consilii 
lor din sectoare 
lui sindicatelor din municipiu lunar, 
trimestrial (datele — culmea ! — se 
repetă mereu) informări de tipul ce
lei reproduse mai sus. Ce face con
siliul sindicatelor din municipiu cu 
aceste valuri de hîrtii ? întocmește, 
la rîndul lui, un raport și mai mare 
derit cele primite din partea sectoa
relor. Un raport mare de tot. un 
fel de staroste al tuturor informă
rilor. Pentru edificarea cititorilor, 
l-am reproduce și pe acesta, dar ne 
este peste putință : n-ar încăpea 
nici în 3 ziare ! O dată întocmit, ra
portul este trimis — fie la cerere, 
fie automat — Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Firește, aici vin refe
rate din toate județele. Se impune, 
deci, realizarea unei 
în această sinteză nu e 
date sau fapte proaspete,

echipele de control obștesc ? Am 
răsfoit cîteva sute de procese ver
bale. Regretăm, dar am constatat că 
sesizările — multe, foarte multe din 
ele — sînt minore, se referă la niș
te fapte nesemnificative, fără nici 
o importanță. Și de vină nu sînt 
controlorii obștești. De vină sînt cei 
care i-au instruit, care i-au învățat 
cum și ce trebuie să controleze. Ei 
au sărit de la o extremă la alta : 
ba pun oamenii să controleze in
tens dacă în magazine sînt afișate 
vizibil prețurile (slavă domnului, a- 
ceastă problemă majoră a fost, în 
fine, rezolvată !), ba îi pun în im

posibilitate de a acționa. Cum ? Ii 
îndeamnă să controleze cum se rea
lizează în țara noastră studiul ce
rerii de consum — problemă într-a- 
devăr majoră, dar pe care n-a re
zolvat-o încă nici Institutul de cer
cetări comerciale, nici Ministerul 
Comerțului. Puși în această situa
ție, controlorii obștești verifică fie
care ce cred de cuviință. Responsa
bilii de magazine, directorii de or
ganizații comerciale au înțeles slă
biciunile controlorilor, și-au dat sea
ma că ei nu sînt înarmați, de mul
te ori, nici măcar cu un minimum 
de cunoștințe comerciale, că bîjbîie. 
De aceea, nu le dau prea multă im
portanță. Nu iau, nici atunci cînd 
e cazul, măsurile propuse de con
trolori. S-a mers chiar mai departe. 
Unii responsabili de unități comer
ciale au îndrăznit pur și simplu să 
dea afară din unități controlul ob
ștesc, 
cești 
ciile 
fond, 
legi 1 
buie 
ționați exemplar.

In concluzie: este de așteptat ca 
eficacitatea echipelor de control ob
ștesc să fie mai mare, ca această 
imensă cheltuială de energie și timp 
să se soldeze cu un beneficiu real 
pentru societate, îneît existența sa 
să se justifice cu adevărat. Pentru 
a se atinge acest scop, după păre
rea noastră, echipele ar trebui în
drumate, instruite mai serios, siste
matic, controlul îndreptat spre pro
blemele actuale majore.

Controlul obștesc este organizat de 
sindicate. Deci, înlăturarea carențe
lor amintite depinde, înainte de 
toate, de modul cum este înțeles și 
apreciat rolul acestei verigi de con
trol de 
consiliile 
județene 
Generală 
gădui să 
analizeze 
continuare a atîtor date statistice 
si, ceea ce este cel mai important, 
cauzele pentru care organele co
merciale rămîn deseori inerte la se
sizările controlului. Numai o aseme
nea analiză profundă, bazată pe un 
larg schimb de experiență și o am
plă dezbatere între echipe, socotim 
că poate fi în măsură să determine 
înlăturarea muncii formale și găsi
rea unor metode cu adevărat efi
ciente în acest sector. Perfecționa
rea muncii este cu atît mai impe
rios necesară, cu cît extinderea con
trolului obștesc și asupra altor sec
toare ale deservirii sociale se im
pune ca o sarcină de actualitate.

Gh. GRAURE

să insulte și să bruscheze a- 
oameni care și-au pus servi- 
în slujba obștei și care, în 
acționează în numele unei 
Aceste fapte scandaloase tre- 
curmate, iar autorii lor sanc-

către comitetele sindicale, 
orășenești, municipale și 
și chiar de către Uniunea 
a Sindicatelor. Ne-am în- 
sugerăm acestor foruri să 
oportunitatea colectării în

i
1

FăgădăuV ..."
Sîntem informați că la Tuș- 

nad funcționează un restaurant 
care a fost botezat : „La moară 
la Făgădău". Mai sîntem infor
mați că este o construcție stil 
moară, că are un interior de 
han, că s-a investit în el o groa
ză de bani si că nu te poți a- 
propia de el. Ca să fie si mai 
rustic, credeți că au adus si 
niște cîini ciobănești negri în 
cerul gurii si i-au legat la in
trare ? Nu. Nu te poți apropia 
de el pentru că este aprovizio
nat ceva mai bine decît o moa
ră părăsită. Si curat... lipsa de 
igienă cică te face să nu te 
apropii de el.

Au avut în plan să deschidă 
un restaurant rustic. L-au des
chis. încolo, dumnezeu cu mila 
și noi cu cheltuielile...

Unde nu-i
cap, vai de
pantofi

Reporterul „Faptului divers". 
vizitînd fabrica de încălțăminte 
„Partizanul"-Bacău, a constatat 
că există in stoc încălțăminte 
fără desfacere asigurată in va
loare de 138 000 lei.

— De ce ați făcut atîta în
călțăminte ?

— Am avut plan.
— Dacă ati văzut că nu aveți 

unde desface marfa, de ce nu 
ati cerut restructurarea planu
lui ?

— Am cerut si ne-a fost a- 
jbată restructurarea.
— Atunci ?
— Restructurarea planului a 

venit după ce noi efectuasem 
operațiile de croire.

Și pantofii zac în depozit. 
Unde nu-i cap...

Rubricâ redactată de s
Nicolae TUDOR
Ghoorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

între consiR
Opopular și cetățeni

gospodărire

cuvînt o parte 
cel trimis consi- 
din municipiul 

consiliul sindica- 
4) : „Informare...

.sinteze". Dar 
vorba de 
interesan

ale sindicate- 
trimit consiliu-

văzut

B @ @ g n E

La odihnă în pitoreasca stațiune climaterică Lacul Roșu
Foto : Dan Er. Grigorescu

‘Sts’

o

Ceea ce ne-a reținut în mod deo
sebit atenția în cursul discuțiilor pur
tate la Consiliul popular al munici
piului Roman a fost faptul că, anul 
acesta, aici s-a realizat un volum de 
lucrări gospodărești-edilitare si de 
înfrumusețare mult mai mare de
cît cel ce s-ar fi putut realiza din 
fondurile materiale de care dispune 
municipiul. S-au executat numeroase 
lucrări de amenajare și întreținere a 
parcurilor și spațiilor verzi, a stră
zilor. ștrandurilor și solariilor, re
parații de locuințe etc. pentru care, 
în afara materialelor strict necesare, 
nu s-a cheltuit nici un leu. Toate 
aceste lucrări, a căror valoare se ri
dică, potrivit calculelor, la șase mi
lioane lei și a căror contribuție la 
mai buna gospodărire și înfrumuse
țare a orașului este vizibilă, au fost 
efectuate prin munca patriotică a 
mii și mii de cetățeni ai orașului. 
Se cuvine să subliniem că participa
rea maselor de cetățeni la acțiunile 
gospodărești n-a însemnat o econo
misire a fondurilor din bugetul mu
nicipiului, acestea fiind repartizate 
realizării altor obiective de mare in
teres pentru ridicarea nivelului de 
civilizație a orașului, ci un plus a- 
dăugat la buget de cetățeni, în a- 
ceasta materializîndu-se una din for
mele de participare a lor la rezolva
rea sarcinilor care stau în fața con
siliilor populare. Ce anume face ca 
tot mai multi cetățeni din munici
piul Roman să participe activ la 
gospodărirea treburilor obștești ?

„Considerăm că realizările obți
nute pe tărîm gospodăresc, ca și în 
alte domenii ale vieții municipiului, 
sînt un rezultat direct al întăririi 
legăturilor consiliului popular cu ma
sele de cetățeni — ne-a spus tov. 
Nicolae Olariu, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Ro
man, președintele comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal 
provizoriu. După constituire, consi
liul popular, comitetul executiv s-au 
străduit să traducă în viată indica
țiile cuprinse în expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale din februarie, cînd a subliniat 
marea importanță ce o are în întrea- 

■ ga activitate a consiliilor populare 
întărirea legăturii lor cu masele 
populare, creșterea rolului deputa- 
ților în atragerea cetățenilor la gos
podărirea treburilor obștești, rezol
varea operativă și în condiții mai 
bune a cererilor, sesizărilor și pro
punerilor acestora. Pentru îndepli
nirea acestor sarcini ne-am străduit 
să folosim experiența bună cîștigată 
de fostul sfat popular orășenesc, să 
combatem fenomenele de birocratism 
și formalism, să folosim posibilitățile 
de rezolvare a problemelor oferite 
de noul cadru organizatoric. Putem 
afirma că acum legăturile dintre co
mitetul executiv și deputati, dintre 
aceștia și cetățeni au devenit mai 
strînse, mai concrete. S-a ajuns ca, 
pe de o parte, planurile și preocu
pările consiliului popular să fie cu
noscute de un număr mult mai mare 
de cetățeni, iar pe de altă parte, 
comitetul executiv și consiliul popu
lar să cunoască operativ propunerile, 
sugestiile și criticile cetățenilor. Oa
menii vin și își spun deschis părerea 
în cele mai diferite domenii de acti
vitate ale consiliului popular : gos
podărie, aprovizionare, asistenta sa
nitară. modul în care funcționează 
serviciile consiliului p'opular și în

i
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calificării profesionale. Dar 
iată 1 Covîișitoarea majori
tate a tinerilor aspiră toc
mai spre acești parametri 
înalți proprii muncitorului 
de astăzi. Ce ecou, ce efect 
mobilizator poate avea o 
conferință, o critica a- 
dusă tinerilor în toate 
aceste probleme privind 
calificarea, disciplina cînd 
organizatorii acestora oco
lesc să răspundă întrebări
lor pe care tinerii și le pun 
cu îndreptățire ? Ocolesc 
nu numai să dea un răs
puns dar să și ia măsuri 
pentru că aceasta este mult 
mai greu decît a organiza, 
de pildă, o excursie, o sea
ră distractivă.

Evident, toate acțiunile 
citate mai înainte — cul- 
tural-sportive-distractive — 
sînt bune, utile. Dar dacă 
vorbim de problemele edu
cării comuniste, de proble
mele muncii, ale vieții ti
nerilor, trebuie să privim 
programul 
muncă al 
U.T.C. ca 
tar. Și nu 
ganizației 1 
ună cu conducerea 
cu sindicatul, cu 
șl sub îndrumarea 
zatiei de partid se 
zolvată fiecare 
în parte ; dacă cererea tî- 
nărului de examinare pen
tru o categorie superioară 
zace luni în șir nesoluțio
nată nu este o pildă bună 
de operativitate și solicitu
dine ; dacă maistrul îi face 
„cadou" bonuri de lucru pe 
care el nu le-a muncit a- 
cesta nu este un exemplu 
de corectitudine pentru el, 
nu e un sfetnic bun în ce 
privește relațiile tovără
șești, de întrajutorare ; 
dacă este respins de la pri
mă pentru argumentul că 
„nu are greutăți materiale, 
fiind tînăr" i se aduce o 
ofensă nu atît materială cît 
morală, concepții precon
cepute îi anulează rezulta
tele muncii, îl plasează în 
inferioritate ; dacă i se asi
gură condiții puțin accep
tabile de trai în cămin im
presia lui nu poate fi 
schimbată chit că ăr audia

zeci de conferințe despre 
„Cum să te porți, conduita 
civilizată din cămin".

Iată dar o mie și una de 
probleme a căror soluțio
nare practică implică cea 
mai profundă muncă de e- 
ducație — și repet nu nu
mai din partea organizației 
U.T.C. Aici toate efortu
rile, ale tuturor factorilor 
interesați trebuie să fie 
convergente spre scopuri 
precise, 
bine

bine 
definite.
Cu tot 
reviriment 
în activitatea

U.T.C. -

cunoscute,

începutul 
care are 

orga- 
opi-

de
loc 
nizației 
nează ing. Mire» Golumba, 
secretarul comitetului de

una cu grija pentru conți
nutul acestora.

Nu a trecut multă vreme 
de cînd pentru aprecierea 
activității organizațiilor 
U.T.C. contau nu atît ac
țiunile propriu-zise, rezul
tatele loi efective, cît ci
frele (reale sau mai puțin 
reale) raportate privind nu
mărul tinerilor antrenați 
într-o acțiune. Această sta- 
tisticomanie a deschis cale 
formalismului, tendințelor 
birocratice, manifestărilor 
tinute fără noimă numai să 
fie și să fie cît mai multe.

Nu 
U.T.C. 
nizat 
despre 
disciplinei în muncă.

se poate reproșa 
că n-ar fi orga- 

destule conferințe 
necesitatea întăririi 

S-a

concret de 
l organizației 

un tot 
numai

U.T.C.

uni- 
al or- 
împre- 
uzinei, 

ajutorul 
organi- 

cere re- 
chestiune

o efi- 
singu- 
de a- 
activi- 
U.T.C.

zența la conferințe și pre
zența activă în producție?

Așadar, aspectul calitativ 
al acțiunilor, conținutul lor 
care să le confere 
cientă ridicată este 
rul, unicul criteriu 
preciere a întregii 
tați a organizațiilor
Cu ce mijloace se realizea
ză aceasta este, între altele, 
o problemă care ține de sti
lul de muncă al organiza
ției U.T.C.

...Am reținut observațiile 
secretarului comitetului de 
partid din uzină, ele expri- 
mînd o stare de fapt, reală.

In marea familie, în co- 
uzinei, secției, 

nemijlocită, 
a organizației

In marea 
lectivitatea 
conducerea 
permanentă

Problemele educării
tineretului din uzină
partid din uzină — sursele 
de inventivitate, de iniția
tivă ale uteciștilor sînt încă 
sărăcăcioase, pentru valo
rificarea dinamismului ti
neretului. Nu a dispărut 
tendința de a aștepta pasiv 
indicații, sarcini trasate de 
organizația de partid ; al
teori acțiunile întreprinse 
sînt copiate de la un co
mitet U.T.C. la altul sau 
născocite din birou, în loc 
să fie rezultatul unor son
daje, al unei largi investi
gări a cerințelor reale ale 
tinerilor. Cele mai nume
roase acțiuni se organizea
ză la nivelul comitetului 
U.T.C. pe uzină, foarte pu
ține la cel al atelierelor, 
secțiilor, unde realmente 
s-ar putea asigura o parti
cipare largă, de masă. E- 
fortul pentru folosirea unor 
forme interesante, atracti
ve nu o îmbinat întotdea-

raportat, bineînțeles, că la 
aceste conferințe au parti
cipat sute și sute de tineri 
din uzină și astfel s-a so
cotit că datoria a fost în
deplinită. Cu toate aces
tea, în prima jumătate a 
anului numărul absențelor 
nemotivate ale tinerilor s-a 
menținut aproximativ la ni
velul celor din anul trecut; 
care a fost, în aceste con
diții, efectul conferințelor? 
Formalismul unei aseme
nea munci educative se ma
nifestă, între altele, în fap
tul că ea nu cuprindea în 
„cîmpul de bătaie" tocmai 
pe cei certați cu disciplina 
— plimbăreții, chiulangiii. 
Dacă vrei să îndrepți o si
tuație trebuie să știi ce 
vrei. Sînt fenomene ce se 
cer contracarate prin in
fluenta educației. Dar pe 
cine educăm, pe cei disci
plinați, care asigură pre-

U.T.C. revine organizației 
de partid. In ce fel își exer
cită ea această menire de 
înaltă răspundere socială 
aci la uzina reșițeană? In 
organizațiile de bază reac
ția la această întrebare 
este spontană: „Am anali
zat activitatea U.T.C. 
în ședința de comitet din... 
sau în adunarea generală 
din„.“. Despre aceste a- 
nalize oricine este dispus 
să-ți vorbească chiar cu lux 
de amănunte în timp ce 
despre activitatea practică, 
în răstimpul dintre două 
ședințe care au analizat 
munca U.T.C.-ului, mai pu
țin. Mărturisește și aceasta, 
într-un fel, preocuparea 
discontinuă, ocazională, față 
de activitatea organizației 
U.T.C. ~ ' 
ditată 
tul de 
jutor"

Mai mult, este acre- 
aici concepția des- 
veche după care „a- 
înseamnă organiza-

rea unei ședințe, o analiză 
pe bază de referat, și mai 
puțin munca fiecărui co
munist, aflat între tineri, 
făcută zi de zi, cu pasiune, 
perseverență, cu tact, în 
care exemplul personal, cu 
forța lui de înrîurire, să 
primeze.

A fost desigur ieșită din 
comun dar justificată mă
sura luată de secretarul 
comitetului de partid din 
uzină cînd a amînat în luna 
iunie a. c. ședința comite
tului de partid din secția 
motoare diesel care și-a 
propus să analizeze „preo- • 
cuparea comitetului U.T.C. 
pentru îmbunătățirea dis
ciplinei în producție". Era 
limpede că nefiind 
tită și pe baza unui 
încropit în grabă, 
nu și-ar fi atins

Dar dacă totuși 
propune să facem 
unor astfel de 
mai oportun ar fi să discu
tăm despre ședința biroului 
organizației de 
secția 
care a 
nie, în 
secție, 
tatea organizației U.T.C. Se 
apreciază că această orga
nizație lucrează bine cu ti
nerii și ședința la care ne 
referim (dacă ar fi avut 
loc cu un an sau cu mai 
mulți ani în urmă) cu si
guranță s-ar fi putut spune 
că și-a atins din plin 
scopul propus. Ea s-a ca
racterizat printr-o ascuțită 
combativitate, au fost abor
date numeroase probleme : 
disciplina în producție și 
comportamentul în socie
tate, munca patriotică, res
pectul față de vîrstnici, ac
tivitatea de producție zil
nică, cum este respectat 
principiul muncii colective 
în comitetul U.T.C. ș.a.m.d. 
Cum s-a observat însă, or
ganizația U.T.C., și numai ea 
a devenit o bună gazdă a 
criticii. Cît despre autocri
tica vreunui membru al co
mitetului de partid, nici 
vorbă.

Dacă sînt cunoscute ne
ajunsurile. dacă sînt întîl
nite la fiece pas, ce rost 
are inventarierea lor. repe
tarea, răsdiscutarea lor la

. pregă- 
i referat 

ședința 
scopul, 
ne-am 

analiza 
.analize"

bază din 
motoare electrice 

analizat și ea în iu- 
prezenta șefului de 

a maiștrilor, activi-

nesfîrșit, de la o ședință 
la alta ? Așa cum aveau 
să releve unii activiști ai 
organelor de partid și de 
U.T.C. din Reșița, deosebit 
de important, esențial este 

. acum că fără a se
inițiativa tinerilor — 
potrivă, creîndu-i-se 
liber de afirmare — 
a se recurge la tutelă mă
runtă și la copierea meca
nică a stilului de muncă 
al organizațiilor de partid, 
acordîndu-se mai multă in
dependență de acțiune or
ganizației U.T.C.. ea să fie 
îndrumată spre găsirea a- 
celor modalități, mijloace 
de muncă practică prin 
care neajunsurile cunoscu
te să fie eliminate opera
tiv, pe loc, prevenindu-se 
în același timp apariția al
tora. -

— Nu cumva unora din 
mai multe motive subiec
tive le vine încă greu să 
se dezbare de metode 
vechi, anchilozate. inefi
ciente de muncă cu tinere
tul și recomandă tocmai ce 
este de nerecomandat ? Ca
re este condiția de bază, 
fundamentală pentru per
fecționarea muncii de con
ducere a organizației 
U.T.C. ?

— Prima condiție si cea 
de căpetenie — spune to
varășul Golumba — este că 
în primul rînd noi. orga
nele de partid, înainte de 
a formula pretenții, să ne 
edificăm, să cunoaștem ho- 
tărîrile partidului în pro
blemele tineretului. Acestea 
au fost clar definite la 
plenara C.C. al P.C.R. din 
29 noiembrie—1 decembrie 
1967. Numai în acest fel 
reușim să dăm indicații 
bune, judicioase, în pas cu 
vremea care să determine 
un progres în munca orga
nizației U.T.C.

In organizația dumnea
voastră de partid, in or
ganizația dumneavoastră 
U.T.C. v-ați întrebat dacă 
au fost înțelese deplin sen
sul și exigențele hotărîrii 
partidului privind îmbună
tățirea muncii educative în 
rîndul tineretului ; acțio
nați în acest spirit, cu exi
genta cuvenită î.

frîna 
dim- 
cîmp 
fără

treprinderile orășenești, critică ca
drele cu munci de răspundere pen
tru lipsurile ce se ivesc, ajutîndu-ne 
să luăm măsuri de îmbunătățire a 
activității noastre. Ceea ce cred că 
trebuie subliniat în mod deosebit în 
legătură cu toate acestea este faptul 
că, în practica activității noastre, se 
confirmă cît de justă este măsura 
luată de conducerea partidului în 
direcția îmbinării mai strînse 
cii organelor de partid și de

Atît primul secretar, cît și 
terlocutori au ilustrat prin 
exemple formele prin care se rea
lizează o legătură vie între consi
liul popular și masele de cetățeni, 
modul în care funcționează ele, 
în ce anume își vădește eficiența 
una sau alta din aceste metode.

în primul rînd, consiliul popular 
municipal acordă o atenție deosebită 
creșterii rolului deputaților, care, în 
calitate de reprezentanți aleși ai ce
tățenilor, sînt chemați să folosească 
întreaga lor autoritate pentru a atra
ge masele populare la gospodărirea 
treburilor obștești.

Numeroși deputati se consultă cu • 
alegătorii din circumscripțiile lor, se 
străduiesc să rezolve sesizările cetă
țenilor, adresîndu-se comitetului exe
cutiv sau supunîndu-le dezbaterii în 
sesiunile consiliului popular ; totoda
tă, ei informează pe cetățeni despre 
hotărîrlle și deciziile adoptate. In- 
telegînd cît de mare este puterea 
exemplului, ei sînt în fruntea ac
țiunilor gospodărești din circum
scripții, dovedind pricepere în antre
narea cetățenilor, în găsirea soluții
lor pentru diferite probleme. După 
ce s-a consultat cu alegătorii, depu
tatul Ilie Boiciuc a propus, în se
siunea consiliului popular, ca o mare 
parte din lucrările gospodărești să 
fie executate prin muncă patriotică, 
iar fondurile prevăzute să fie folo
site pentru alte obiective. Deputatul 
A. Artușencu a amenajat, împreună 
cu cetățenii, un teren pe care s-au 
produs sute de mii de răsaduri de 
flori. Pot fi date multe asemenea 
exemple. Din păcate, cîtiva dintre 
deputați nu răspund încrederii acor
date de cetățenii care i-au ales. Unii 
dintre ei consideră că, avînd munci 
de răspundere în sectoare legate di
rect de . viața municipiuliii, își înde
plinesc îndatoririle.' de reprezentanți' 
ai alegătorilor prin activitatea zil
nică, sustrăgîndu-se oină și de la 
obligația de a participa la întîlniri 
organizate periodic cu cetățenii sau 
de la prezentarea dărilor de seamă 
în fața alegătorilor (de exemplu, de
putatul Vasile Maxim, directorul în
treprinderii comunale).

In viața municipiului Roman, o 
formă larg cuprinzătoare de legătură 
cu populația și de antrenare a aces
teia la gospodărirea treburilor ob
ștești, chiar și în circumscripțiile 
unde deputății nu-și fac datoria, o 
constituie comitetele de cetățeni și 
comitetele de locatari. Desigur, în 
toate orașele ființează asemenea for
me de organizare a activității ob
ștești a cetățenilor. Experiența celor 
de la Roman arată însă cît de mare 
poate fi aportul lor în gospodărirea 
orașului dacă în fruntea lor se află 
oameni vrednici, care pun pasiune 
în ceea ce fac. Un șir de fapte aflate 
sau văzute pun în evidență că aici 
interesul și dorința miilor de cetă
țeni de a participa la acțiunile care 
schimbă fata orașului lor și-au 
găsit nu numai forma organizatorică 
corespunzătoare unirii eforturilor ; 
aici există și mulți .oameni inimoși, 
cu inițiativă, care știu să-i îndrume, 
să le explice ce anume și cum trebuie 
făcut. Sînt cei 31 de activiști obștești 
ai comisiei organizatorice, condusă de 
Constantin Cobuz, activist cu multă 
experiență, sutele de președinți de 
comitete de cetățeni și de blocuri, 
delegați ai locatarilor, aleși dintre 
muncitori, funcționari, gospodine, ca
dre didactice, pensionari.

Dar activitatea comitetelor de ce
tățeni și de blocuri nu se limitează 
la acțiuni de muncă patriotică. Ele 
aduc o importantă contribuție, prin 
sesizări și propuneri, prin acțiunile 
ce le întreprind, la îmbunătățirea 
activității întreprinderilor prestatoa
re de servicii, a organizațiilor co
merciale, sanitare, la educarea cetă
țenească a populației, la asigurarea 
bunei conviețuiri între locatari.

In afara acestor forme, consiliul 
popular organizează periodic, în di
ferite zone ale orașului, consfătuiri 
cu cetățenii, la care participă membri 
ai comitetului executiv, reprezentanți 
ai întreprinderilor și instituțiilor.

In întărirea legăturilor cu cetățe
nii, o mare însemnătate are rezolva
rea operativă a cererilor și sesizări
lor. Și în această direcție activitatea 
comitetului executiv, a serviciilor 
consiliului popular municipal s-a îm
bunătățit. Datorită unor greutăți o- 
biective, mai ales în ce privește spa
țiul locativ, o serie de cereri nu pot 
fi satisfăcute. în 
se explică celor 
lucrurile. Ceea 
însă pe cetățeni 
de cap organelor locale este faptul 
că I.L.L.,.........................................
construcții 
crări de 
pe unde 
spatiile verzi. Am asistat la o con
sfătuire cu delegați ai locatarilor, în 
care s-au înfățișat aspecte care nu 
fac cinste lucrătorilor și conducerilor 
acestor întreprinderi. Aici nu mal 
poate fi vorba despre rezolvarea u- 
neia sau alteia dintre sesizări ; este 
necesară intervenția energică a co
mitetului executiv pentru curmarea 
deficiențelor în organizarea și con
trolul activității întreprinderii res
pective. pentru întărirea simțului de 
răspundere al lucrătorilor și, în pri
mul rînd, al conducerii și cadrelor 
tehnice față de calitatea lucrărilor 
executate.

Formele variate și eficiente de le
gătură dintre consiliul popular al 
municipiului Roman și cetățeni se 
cer dezvoltate cu perseverentă, în in- , 
teresul atragerii unor mase mereu 
mai largi în gospodărirea treburilor 
obștești.

a mun- 
stat".
alti in- 

ample

toate cazurile însă, 
în cauză cum stau 
ce-i nemulțumește 
și dă multa bătaie

I.C.R. și șantierul de 
execută uneori lu- 

proastă calitate, 
trec strică străzile,

N. ENUJĂ .
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pagina economica
Delimitarea rațională 
a atribuțiilor asigură 
funcționarea optimă

întreprin- 
de 

ple- 
1967, 

de-

a comitetelor de direcție
Constituirea în întreprinderile și 

organizațiile economice de stat a co
mitetelor de direcție — ca organe 
de conducere colectivă — asigură o 
capacitate sporită în luarea unor de
cizii competente, polarizează ener
giile creatoare ale specialiștilor, în
tărind răspunderea personală a fie
cărui membru din componenta lor 
față de bunul mers al activității în 
sfera producției materiale.

Buna funcționare a comitetelor de 
direcție, realizarea scopurilor pentru 
care au fost create presupun, însă, 
stabilirea și aprobarea structurii or
ganizatorice a întreprinderii și a re
gulamentului de funcționare, capabile 
să precizeze cu strictețe pentru fie
care serviciu, secție, sector și sala
riat, răspunderile 
în mecanismul 
întîmplător, în 
dă, într-un număr 
se experimentează 
potrivit sarcinilor 
lor activității lor. 
din aceste „scheme", 
propuse și consultarea literaturii de 
specialitate, a părerilor specialiștilor, 
permit formularea unor concluzii — 
cel puțin în cazul întreprinderilor 
municipiului Pitești.

Se preconizează — în ce privește 
structura colectivelor de conducere 
ale întreprinderilor — ca directorul 
coordonator să aibă în subordine un 
director tehnic, altul economic și un 
anumit număr de servicii. Pornin- 
du-se de la o asemenea formulă, se 
caută să se demonstreze utilitatea 
dirijării de către directorul coordo
nator a 2—6 compartimente cum 
sînt : serviciile plan, organizare, 
C.T.C., C.F.I., oficiul juridic, per
sonal și altele. Este oare util ca 
directorul coordonator să se ocupe 
de conducerea operativă a tuturor 
acestor servicii ? „Fotografierea" 
zilei de muncă a unor direc
tori din unitățile municipiului Pitești 
și județului Argeș arată că, pentru 
problemele specifice activității lor, 
ei au alocat doar 40 la sută din timp, 
iar convorbirilor la telefon și semnă
rii de acte neesențiale — 55 la sută. 
Cred că aceste date pledează pentru 
eliberarea directorului coordonator 
de toate activitățile inutile și colate
rale, ceea ce se va solda cu cîștl- 
garea de timp, în condițiile întăririi 
răspunderii factorilor din subordine, 
incepînd cu șefii de secție, sector, 
pînă la șefii de servicii. Directorul 
coordonator ar trebui să lucre
ze mai mult cu cadrele de con
ducere pe activități distincte : di
rector tehnic, director economic, 
crescînd astfel răspunderea per
sonală de sus și pînă jos. Se poate 
sublinia, în acest sens, necesitatea ca 
fiecare membru al comitetelor de di
recție să se simtă direct răspunzător 
— prin acte și reglementări legale —• 
de activitatea unuia sau mai multor 
sectoare, cît și de evoluția in an
samblu a „pulsului" întregii între
prinderi.

Directorul coordonator nu-și poate 
exercita sarcinile sale, de care a- 
minteam, dacă nu este informat asu
pra mersului activității întreprinde
rii. Este necesară, însă, o informare 
la timp, pe baza datelor operative 
și mai puțin a dărilor de seamă sta
tistice, contabile, uneori nepotrivite 
pentru curmarea unor fenomene ne
gative din activitatea de producție și 
economică-financiară. In acest caz, 
nu ar fi util ca pe lîngă directorul 
coordonator să existe un aparat de 
lucru (într-un număr restrîns) for
mat din ingineri, economiști, tehni
cieni, cu ajutorul căruia să poată fi 
informat operativ și direct asupra 
problemelor principale ale activității 
întreprinderii : urmărirea producției 
și a investițiilor, folosirea rațională 
a forței de muncă, a mijloacelor ma
teriale și bănești, asigurarea desfa
cerii mărfurilor ? Același aparat l-ar 
ajuta pe directorul coordonator în 
cunoașterea, cu un ceas mai devre
me, a problemelor de prospectare a 
pieței externe, stabilirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor în 
funcție de tehnologie, utilaje și exi
gențe, pentru a le face competitive. 
Ca urmare, munca de bază a direc
torului coordonator se va îndrepta 
spre elementele de studiu și compa- 
rabilîtate cu privire la rezultatele 
obținute în întreprinderea sa, în ce
lelalte similare din țară sau de peste 
hotare, spre căutarea acelor soluții în 
stare să contribuie permanent Ia per
fecționarea activității curente și de 
perspectivă și care să ușureze lua
rea — în urma analizei temeinice, 
a schimbului de păreri din plenul 
comitetelor de direcție — a ce
lor mai bune decizii în domeniile 
esențiale ale gospodăririi valorilor 
date spre administrare.

Pînă acum, nu s-a stabilit cu pre
cizie care trebuie să fie profilul unui 
director coordonator de întreprindere 
_  inginer, economist, sau altceva. El 
va fi sigur un om cu o pregătire 
tehnică și economică multilaterală, 
cu calități organizatorice și comer
ciale, receptiv la fenomenele noi, ca
pabil să se orienteze just în proble
mele complexe ale conducerii. Co
respunzător acestor necesități se mai 
ridică și o altă gamă de probleme, 
în mecanismul conducerii unei între
prinderi, tot mai mult se dezvoltă 
schimbul de idei, de păreri bine fun
damentate, de opinii ale specialiști
lor. El trebuie stimulat și luat în ve
dere de către comitetele de direc
ție. Dar — și aici este nodul gordian 
al problemei — nimeni nu trebuie 
să-și aroge dreptul „ultimului cu- 
vînt", monopolul soluției absolute, și 
în nici un caz nu trebuie admise con
flictele de competență, suprapunerile 
de dispoziții, așa cum se mai întîm- 
plă în prezent în unele din întreprin
derile argeșene.

Vorbind despre atribuții și compe
tențe la nivelul comitetelor de di
recție, în unitățile economice se con
turează trei laturi esențiale. Mai în-

Ing. Gheorghe MARINESCU 
prim-secretar al Comitetului 

municipal Pitești al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al consi

liului popular provizoriu

și atribuțiile 
activității. Nu 
această perioa
de întreprinderi 
organigrame noi, 
și particularități- 
Cercetarea unora 

a variantelor

tîi, activitatea care începe de la cer
cetarea și proiectarea produselor, 
pînă la obținerea mărfurilor finite, 
coordonată de directorul tehnic, cu 
pregătire de specialitate în ramura 
respectivă, adică metalurgie, chi
mie, petrol, textile, alimentară 
și altele. Iar, în majoritatea cazuri
lor, directorul coordonator al între
prinderii este de aceeași specialitate 
cu directorul tehnic. Se distinge, 
apoi, activitatea economico-finan- 
ciară, legată de folosirea rațională a 
fondurilor materiale și bănești, des
facerea producției și realizarea acu
mulărilor, coordonată de directorul 
economic. O a treia activitate, pentru 
care nu s-a creat însă un corespon
dent direct răspunzător în colectivul 
de conducere al unei întreprinderi, 
este gospodărirea mijloacelor fixe și, 
mai ales, a celor productive, lăsată

puncte de vedere

la nivel de șef de serviciu, condus 
de mecanicul-șef (în majoritatea ca
zurilor, cu calificare de 
mecanic).

Consider că o asemenea 
este nefirească. Statul face 
tot mai mari pentru înzestrarea eco
nomiei naționale cu instalații moder
ne în cadrul noilor obiective ce se 
construiesc, pentru modernizarea unor 
secții sau linii de fabricație la între
prinderile existente. Practic, nu este 
întreprindere, care să nu fi fost do
tată cu utilaje și instalații noi, de 
mare randament, valorînd milioane 
de lei. De exemplu, în municipiul Pi
tești se ridică combinatul petrochi
mic, dotat cu instalații și utilaje în 
valoare de 2 miliarde lei, Rafinăria 
Pitești și altele. întreaga „zestre" 
tehnică a uzinelor și combinatelor 
trebuie exploatată rațional, întreți
nută, reparată și revizuită la timp, 
fără a se depăși limitele admise care 
ar pune în primejdie integritatea ei. 
Se impune să fie luate din vreme 
măsuri organizatorice, pentru a se a- 
sigura piesele de schimb, pentru a se 
interveni de urgență în cazul defec
țiunilor accidentale. Nu mai poate fi 
admisă... ignorarea importanței uti
lajelor și instalațiilor, din care cauză 
nu se respectă graficele de reparații 
și revizii, invocîndu-se /.necesitatea" 
realizării planului de producție, deși

inginer

situație 
eforturi

Ne sînt familiare expre
siile : „echipă sau brigadă 
de intervenție". Omnipre- 
zenți, membrii acestor 
echipe sau brigăzi pot în
lătura operativ deranja
mentele și defecțiunile în 
desfășurarea unui proces 
tehnologic. Știți însă că 
există și uzine de inter
venție ? Am vizitat recent 
o asemenea uzină, care se 
numește U.P.R.U.C. Făgă
raș. Descifrate, cele 5 li
tere înseamnă : Uzina de 
prototipuri și reparații de 
utilaj chimic. Aparent, ni
mic... spectaculos, pînă cînd 
nu am ascultat prezentarea 
făcută de ing. I. Constan- 
tinescu, directorul între
prinderii :

— Nu mai departe decît 
zilele trecute — ne spunea 
interlocutorul — a sosit un 
delegat de la Combinatul 
chimic din Tr. Măgurele 
cu o comandă urgentă. 
Este vorba de doi reci- 
pienți pentru fabrica de 
uree, care se află oprită. 
Se înțelege că într-un ase
menea caz întrerupem alte 
comenzi, care suferă o 
amînare de cîteva zile, 
pentru a executa recipien- 
ții necesari.

Intervențiile colectivului 
de la Făgăraș nu se reduc 
numai la rezolvarea unor 
cazuri ca cel descris mai 
sus. Rolul și profilul uzi
nei sînt mult mai complexe. 
Construirea marilor obiec
tive ale industriei chimice, 
dezvoltarea celor existente 
au ridicat la rang de ne
cesitate punerea în func
țiune, într-un termen mai 
scurt, a instalațiilor pre
văzute și asigurarea unei 
înalte eficiente economice 
a investițiilor. Or, aceasta 
presupune asigurarea uti
lajelor. Nu puține au,fost 
cazurile cînd instalații în
tregi n-au putut intra la 
termen în exploatare, une
ori din lipsa unui singur 
utilaj. Alteori, instalații in
trate în funcțiune au tre
buit — în urma unor de
fecțiuni — să aștepte săp- 
tămîni și uneori luni so
sirea unor piese de schimb 
din import. Toate acestea, 
prezentate pe scurt, au de
monstrat necesitatea cre
ării unei uzine de interven
ție, cu rol de „mecanic 
șef" pe Ministerul Indus
triei Chimice, care să răs
pundă prompt celor mai 
stringente cerințe pe care 
le ridică construirea noi-

el a fost stabilit în funcție de ex
ploatarea în condiții cît mai optime 
a acestora.

De exemplu, defecțiunile înregis
trate la instalațiile Uzinei chimice 
Pitești în anul trecut s-au materia
lizat într-o pierdere de peste 135 tone 
negru de fum, iar la Uzina de piese 
auto Colibași de obicei nici nu se 
respectă graficele de reparație a uti
lajelor. La fel, rețelele de energie 
termică și electrică sînt uneori neco
respunzător exploatate și întreținute, 
ceea ce conduce, de asemenea, la 
crearea unor dificultăți în îndeplini
rea planului. La C.I.L. Pitești, defec
țiunile electrice, lipsa de curent și 
abur tehnologic au provocat și pro
voacă pierderi de producție care se 
evaluează la sume importante. Din 
cauza proastei întrețineri a rețele
lor electrice în interiorul unor între
prinderi, neasigurării funcționării 
continue a dispozitivelor automate 
și a deselor întreruperi accidentale 
ce se ivesc în rețeaua electrică gos
podărită de unitățile întreprinderii 
de electricitate, se provoacă defecta
rea unor instalații și utilaje (care 
se aflau în funcțiune), pierderi de 
producție, precum și importante can
tități de rebuturi. O întrerupere a 
curentului electric de 30 minute la 
secția vopsitorie, dotată cu jiglere 
automate, de la „Textila" Pitești, 
duce la declasarea unui lot de 
2 000 mp țesături. Tot la această uni
tate, din cauza întreruperilor de cu
rent electric, anul trecut nu s-a rea
lizat o producție de 6 740 kg fire 
bumbac, 24 540 mp țesături crude și 
47 229 mp țesături finite.

Oare, toate acestea nu impun ri
dicarea responsabilității comitetelor 
de direcție pentru exploatarea rațio
nală a utilajelor și instalațiilor, re
pararea la timp și întreținerea lor 
în mod corespunzător ? In acest sens, 
sînt de părere că ar fi util ca în 
colectivul de conducere al marilor 
întreprinderi să existe un al treilea 
director și anume directorul meca- 
no-energetic, de specialitate Inginer ■ 
electro-mecanic. Bine ar fi, în acest 
scop, ca Ministerul Invățămîntulul, 
Comitetul de Stat al Planificării, 
împreună cu ministerele interesate 
să studieze posibilitățile de pregătire 
a acestor ingineri electromecanici, 
în funcție de nevoile economiei na
ționale. Este de la sine înțeles că 
precizarea răspunderii directorului 
mecano-energetic, subordonat direc
torului coordonator, are o mare im
portanță, pentru că el coordonează 
gospodărirea mijloacelo’- tehnice — 
parte esențială a avuției naționale. 
Fărerea nu vizează deloc „umflarea" 
structurii de conducere a întreprin
derilor, ci pledează pentru expresa 
delimitare a competențelor în do
meniul utilizării „zestrei" , tehnice, 
sudarea lor într-un tot unitar -u 
condiție esențială în 
optimă a comitetelor de

funcționarea 
direcție.

Rentabilizarea tuturor 
derilor agricole este o sarcină 
mare însemnătate, stabilită de 
nara C.C. al P.C.R. din martie 
deoarece existența unităților 
ficitare, ce lucrează cu pierderi 
planificate, reprezintă un anacro
nism intolerabil, care aduce serioase 
daune economiei naționale. Cu toate 
acestea, și pentru anul în curs, șase 
întreprinderi agricole de stat din ju
dețul Timiș au fost planificate să-și 
încheie activitatea cu pierderi ce se 
cifrează la aproximativ 14 milioane 
lei. „Consider actuala situație ca un 
fenomen negativ, de scurtă durată, în 
procesul de consolidare și organizare 
a agriculturii de stat — ne-a decla
rat tov. inginer Ion Mihu — director 
tehnic la Trustul zonal I.A.S. Timiș. 
In majoritatea cazurilor, pierderile 
decurg din structura necorespunză
toare a planului de producție, din 
deficiențe în organizarea muncii, 
proasta gospodărire a avutului ob
ștesc și, ceea ce îngrijorează, din 
mentalitatea greșită a unor cadre 
de specialiști din agricultură care nu 
acordă încă suficientă atenție pro
blemelor economice". Afirmațiile ing. 
Mihu constituie într-adevăr o ex
plicație, dar ce s-a întreprins con
cret pentru lichidarea acestor stări 
de lucruri ? Să urmărim situația 
dintr-o singură unitate — I.A.S. 
Tormac, una din întreprinderile pre
văzute să-și încheie bilanțul pe 
1968 cu pierderi însumînd 1 280 000 
lei. Cauza ? Aci s-a înrădăcinat ide- 
ea că, în condițiile locale de sol, nu 
se pot obține producții mai mari, nu 
se poate reduce prețul de cost al 
acestora.

Este foarte adevărat că mare par
te din cele peste 6 500 hectare de te
ren arabil se află situate pe un sol 
greu, cu un strat impermeabil la 
suprafață, care, în condițiile regimu
lui bogat în precipitații, împiedică 
infiltrarea apei, rezultînd o băltire 
de durată și o aciditate ridicată. 
Toate acestea împiedică, într-o oa
recare măsură, obținerea de produc
ții mari. Dar menirea specialistului 
din agricultură nu este tocmai de a 
interveni cu întreaga gamă a cunoș
tințelor sale pentru a crea condiții 
optime sporirii recoltelor ? Or, în 
acest domeniu, vital pentru cultura 
plantelor, nu s-a acționat decît foar
te timid. Aci erau necesare măsuri 
în vederea eliminării excesului de 
umiditate și combaterii acidității. 
S-a calculat că cheltuielile necesare 
pentru desecarea a 3 000 ha de te
ren s-ar recupera în scurtă vreme 
prin sporurile de producție ce s-ar 
putea obține. Asemenea lucrări sînt 
însă prevăzute doar în perspectivă. 
Din această cauză, producțiile pla
nificate la hectar pentru anul cu
rent, la principalele culturi, sînt 
mici. In schimb, cheltuielile de 
producție sînt ridicate, ceea ce 
face ca tonă de grîu să se obțină cu 
1175 lei, cea de porumb cu 997 lei 
și cu 1 700 lei tona de floarea-soa- 
relui — prețuri care, desigur, sînt 
mult prea ridicate. Astfel, prețul 
de cost al unei tone-produs ajunge 

de livrare, In special .
rumbului, la care se înregistrează 
cele mai mari pierderi. Că se putea 
rentabiliza producția vegetală o do
vedește experiența fermei nr. 4, con
dusă de inginerul Mihai Cojocaru. 
Mobilizîndu-se resursele interne și 
utilizîndu-se rațional dotațla de care 
dispune ferma, s-a făcut o amena
jare provizorie de desecare a supra
fețelor cu exces de umiditate. Deși 
acțiunea este unilaterală, ea merită 
totuși a fi subliniată și luată în con
siderație, deoarece a determinat 
ca ferma condusă de ing. Cojocaru 
să fie singura cu beneficii. Dacă a- 
ceastă inițiativă ar fi fost ex
tinsă la toate fermele — și era 
posibil acest lucru — s-ar fi evitat 
cu siguranță calamitarea a peste 900 
hectare cu porumb și floarea-soare- 
lui și în consecință întreprinderea

n-ar fi fost păgubită cu încă 720 000 
lei peste pierderile planificate.

Specialiștii întreprinderii conside
ră necesar să se efectueze arături 
adînci de subsolare la 50—60 cm, 
pe solurile compactate și grele, cu 
îngroparea sub brazdă a îngrășămin
telor "organice, arătură care trebuie 
folosită frecvent în locul celei super
ficiale ce se face în prezent. Ac
tuala dotare tehnică a întreprinderii 
nu permite însă efectuarea unor ase
menea lucrări. De aceea, se impune 
ca trustul I.A.S. să acorde sprijinul 
necesar pentru ca întreprinderea 
să-și asigure asemenea utilaje.

de forță de muncă manuală, care 
necesită un fond anual de salarii 
de peste 1 200 000 lei. Cheltuielile 
suplimentare ce se fac cu întreține
rea grupului electrogen actual se 
ridică la 150 000 lei anual. De ase
menea, o pierdere sistematică se în
registrează prin obținerea furajelor 
la prețuri de cost mult mai mari 
decît prețurile constante cu care se 
calculează- valoarea lor. Așadar, în 
zootehnie există două mari rezerve 
de rentabilizare : 1) creșterea pro
ductivității muncii prin introducerea 
pe scară largă a mecanizării și re
ducerea, ca urmare, a ponderii fon-

Rentabilizarea
un deziderat

neîmplinit
investite la unitateaCheltuielile 

de suprafață reprezintă pîrghia &- 
supra căreia se poate acționa 
mod eficient 
țului de cost al unei tone de pro
dus. Din analiza fișelor tehnologice 
pe culturi rezultă că la întreprin
derea agricolă de stat Tormac pon
derea cea mai ridicată din volumul 
cheltuielilor o reprezintă lucrările 
prilejuite de pregătirea solului și a 
patului germinativ. Acest lucru este 
explicabil în condițiile de sol ale în
treprinderii. Dar tot atît de adevă
rat este faptul că, în aceste condiții, 
specialiștii, conducătorii fermelor au 
datoria să organizeze munca cu pre
cizie de ceasornic, întrucît pierderea 
momentului optim de efectuare a lu
crărilor, care este foarte scurt, în
greunează simțitor această acțiune, 
determinînd mari cheltuieli supli
mentare. Or, în această privință, la 
I.A.S. Tormac se înregistrează defi
ciențe mari. Menținerea la un nivel 
ridicat a pierderilor se datorește și 
faptului că, din cauza unei orientări 
neraționale a structurii culturilor, 
suprafața cu porumb — cultură ne- 

. . _ rentabilă — a fost mult prea mare
decît prețul . . în detrimentul griului, care este,. în 
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în
pentru reducerea pre-

special lâ cultura po-’ ’ această într^pYlnd^re, singuruj pro
dus ce aduce beneficii.

Cu cele mai mari pierderi este pla
nificat sectorul zootehnie — 867 000 
lei, la un efectiv de numai 314 vaci 
mulgătoare. Urmărind dinamica rea
lizării planului pe primele cinci 
luni ale anului, reiese că produc
țiile planificate de 3 538 hl lapte și 
109 viței au fost realizate în pro
porție de 100 la sută și respectiv 
102 la sută, existînd toate premisele 
realizării sarcinilor de producție pe 
întregul an. De unde provin atunci 
pierderile ? In primul rînd din pre
țul ridicat cu care se obține unitatea 
de produs : 1,83 lei litrul de lapte și 
15 lei kg de spor în greutate la vi
ței. La rîndul lor, aceste sume sînt 
determinate de volumul 
cheltuielilor de producție, 
tală a mecanizării mărește

mare al 
Lipsa to- 
consumul

■

dului de salarii în structura prețu
lui de cost, și 2) aplicarea măsurilor 
corespunzătoare pentru asigurarea 
unor cantități îndestulătoare de fu
raje cu cheltuieli cît mai mici. Sînt 
oare acestea probleme de nerezol
vat ? Nu se poate crede așa ceva. 
Doar lipsa de inițiativă și spirit 
gospodăresc de care au dat dovadă 
conducerea întreprinderii și ale u- 
nor ferme constituie cauza perpetuă
rii acestei situații. O demonstrează 
exemplul atîtor ferme cu condiții a- 
semănătoare care au soluționat cu 
deplin succes aceste probleme. Desi
gur, aici trebuie să intervină, în 
mai mare măsură, și sprijinul trus
tului zonal ca și al departamentu
lui.

Costul producției este ridicat și 
datorită ponderii mari pe care o au 
cheltuielile neproductive — comune 
si generale — și care reprezintă 25 
la sută din totalul cheltuielilor ce 
revin la unitatea de suprafață. Care 
este
2 100 
dacă 
zintă

zootehnie, procentul cheltuielilor ne
productive este și mai ridicat — a- 
jungînd la 40 la sută. Se impune deci 
găsirea tuturor mijloacelor de mic
șorare a cheltuielilor neproductive 
pentru a avea o rentabilitate spo
rită în toate sectoarele de activitate.

Sectorul mecanic, de care este le
gată buna desfășurare a proceselor 
de producție, nu face excepție de la 
aspectul general. Cheltuielile plani
ficate cu reparațiile curente sînt 
depășite nepermis de mult, în pro
porție de 40—50 la sută. Acest fapt 
are un efect nefavorabil asupra ba
lanței economice a întreprinderii — 
prin mărirea Implicită a cheltuieli
lor pe unitatea de produs, deci creș
terea prețului de cost. Cheltuielile 
planificate sînt depășite în mod 
frecvent prin numărul mare de re
parații accidentale. Sînt tractoare și 
utilaje agricole la care, numai pînă 
la ora actuală, s-au efectuat repa
rații accidentale ce depășesc valoa
rea unui ciclu de reparații curente. 
In acest caz se ajunge la situația 
ca unele mașini și utilaje agricole 
să fie scoase din dotație înainte de 
a-și fi recuperat valoarea.

în ultimul timp, în întreprinderea 
agricolă de stat Tormac se observă 
o anumită preocupare în scopul îm
bunătățirii situației economice. A- 
ceastă preocupare s-a concretizat 
într-un plan de rentabilizare, care, 
deși unilateral, deschide perspectiva 
ca, în anul 1969, întreprinderea să 
pășească pe drumul unităților 
care aduc beneficii. Acest plan 
dovedește că, prin schimbarea 
structurii planului de cultură și a 
suprafețelor însămînțate, mărind 
ponderea griului la 60 la sută și in
troduced noi culturi ca cea a ghiz- 
deiului și inului, ce se comportă 
foarte bine pe terenurile compacte 
și grele, sectorul producției vegetale 
ar aduce mari beneficii. Dar aceste 
măsuri nu se puteau lua înainte ca 
statul să fie păgubit cu milioane de 
lei ? Oare răspunde cineva pentru 
aceasta 7 Pe lîngă aceste măsuri i- 
nițiale s-au preconizat investiții es
timate la circa cinci milioane, pentru 
mecanizarea sectorului zootehnic, 
modernizarea sectorului mecanic, lu
crări de îmbunătățiri funciare pe o 
suprafață de 3 000 hectare etc. A- 
ceste investiții vor asigura, după 
cum se apreciază, rentabilizarea tu
turor sectoarelor unității. Dar este 
aceasta oare calea cea mai rațio
nală ? Ni se pare că se impune să 
fie mobilizate la maximum în 
primul rînd resursele și capa
citățile interne, să se înlăture 
toate deficiențele de ordin
grotehnic și organizatoric, ce au 
fost semnalate, pentru ca în acțiu
nea de rentabilizare să fie angajate 
mai puțin fondurile de investiții, atît 
de necesare altor sectoare, rolul ho
tărâtor avîndu-1 în această privință 
munca conștiincioasă și plină 
abnegație a 
zatorilor de

a-

obiective, dezvoltarealor
și modernizarea celor exis
tente. Un asemenea rol îl 
îndeplinește în tot mai 
mare măsură U.P.R.U.C. 
Făgăraș. Incepînd cu ins
talația de fenol de la Com
binatul chimic Făgăraș, cu 
diverse utilaje destinate 
fabricilor de acid azotic și 
uree — executate prin 
1958—1960 — și pînă la in-

lor. Iată de ce unul din 
obiectivele majore pe care 
și le-a propus colectivul 
uzinei a fost tocmai asimi
larea acestor armături. Un 
timp, ele au fost executate 
din laminate. Deși oferea 
unele avantaje, această so
luție prezenta totuși două 
neajunsuri : prima — lami
natele erau importate. A 
doua, prin prelucrarea lor

nos-activității colectivului 
tru.

Despre ce este vorba ? 
Pînă spre începutul anului 
1967 toate utilajele emai
late se importau. Achizi
ționarea unor asemenea u- 
tilaje dura luni’ și ani de 
zile. Necesitățile stringente 
ale economiei noastre au 
impus asimilarea lor.

— Problema cea mai grea

utilajelor 
sînt

trîbuna experienței înaintate

PROGRESE LA „UZINA
DE INTERVENȚIE"
A INDUSTRIEI CHIMICE
stalația de „Aldrin" mon
tată Ia Combinatul chimic 
Borzești, sortizoarele Co
wan pentru combinatul din 
Suceava și „Celuloza" — 
Zărnești, fcrmentatoarele 
de 50 m.c. destinate Fa
bricii de antibiotice din 
Iași,' utilaje complexe, de 
înaltă tehnicitate, toate au 
fost fabricate la Făgăraș — 
în unicate și prototipuri.

— Pentru a putea pre
zenta o imagine despre a- 
portul adus de întreprin
derea noastră la dotarea 
industriei chimice, ne spu
nea directorul întreprinde
rii, este suficient să arăt 
că în ultimii patru ani noi 
am asimilat în fabricație 
utilaje în volum de circa 
4000 tone, în majoritate 
prototipuri și unicate.

...Armăturile din oțel 
inoxidabil și anticorosiv au 
o pondere ridicată în an
samblul instalațiilor chi
mice. In fiecare an s-au 
plătit însemnate fonduri 
valutare pentru importul

se risipea mult metal. S-a 
luat atunci hotărîrea mon
tării unui cuptor electric 
pentru a se elabora în uzină 
oțelurile inoxidabile și an- 
ticorosive destinate armă
turilor, cît și utilajelor și 
pieselor de schimb.

Se punea însă o problemă 
dificilă : însușirea tehnolo
giei de elaborare a unor 
asemenea oțeluri. Studiind 
literatura de specialitate și 
avînd aportul unor oțelari 
cu experiență din Brașov, 
un colectiv de cadre teh- 
nico-inginerești din uzină, 
în frunte cu ing. Victor 
Schmidt, a rezolvat-o tre- 
cîndu-se pe scară largă la 
asimilarea în fabricație a 
unei game largi de armă
turi și piese de schimb, di
rect prin turnare.

— Nu ne-am oprit aici. 
Perfecționarea continuă a 
fabricației — ne spunea 
tov. Gheorghe Bărdaș, in
giner șef al uzinei — consti
tuie. mai departe, una din 
coordonatele majore ale

— ne-a relatat ing. Elena 
Stan, șeful adjunct al labo
ratorului uzinal — a cons
tituit-o stabilirea retetei de 
emailuri.

— Ce planuri de viitor 
aveți ?

— Să 
continuare, actualele 
luri și să realizăm 
noi.

Am vizitat secția 
mailare. Numeroase 
clave emailate antiacid, cu 
o capacitate de 500—1000 li
tri, așteaptă să fie expe
diate unor unități chimice. 
Aflăm că o altă chestiune 
dificilă a constituit-o con
strucția propriu-zisă a cup
torului de emailare. Pro
blema a fost rezolvată de 
către un colectiv condus de 
inginerul Xenia Derlosca, 
care a proiectat acest cup
tor.

Hala alăturată este des
tinată acoperirilor cu cau
ciuc, ebonită și poliesteri 
armați cu fibră de sticlă.

— Știți, desigur, că ma-

îmbunătățim, în 
emai- 
altele

de e- 
auto-

rea majoritate a 
în industria chimică 
supuse acțiunii agenților 
corosivi, ne-a relatat ing. 
loan Sas, șeful atelierului 
de cauciucuri. Realizarea 
protecției împotriva coro
ziunii a constituit una din 
victoriile de seamă ale co
lectivului nostru din ulti
mii 2—3 ani.

Un avantaj esențial al 
cauciucării îl constituie 
faptul că se pot utiliza oțe- 

' luri, chiar în medii coro
sive. O întrebuințare con
cretă își găsește cauciuca- 
rea la stațiile de epurare a 
apei din cadrul centralelor 
termoelectrice. Chiar acum, 
în uzină se aflau în execu
ție filtre cationice pentru 
C.E.T. de la Deva și Pi
tești. în aceeași hală este 
amplasat și atelierul de 
poliesteri armați cu fibră 
de sticlă. Utilizarea lor ni 
se înfățișează în două 
ipostaze. O parte din po
liesteri sînt aplicați ca în
veliș direct pe metal. Altă 
parte se utilizează la exe
cuția de tuburi și hote pen
tru ventilație. O cantitate 
însemnată de tuburi, în 
exclusivitate din poliesteri, 
a fost expediată de curînd 
combinatelor de la Tr. Mă
gurele și Năvodari. Avan
tajele utilizării poliesteri- 
lor sînt concludente. Au o 
greutate de circa 4 ori mai 
mică decît oțelul și o re
zistență mai mare, la o 
gamă largă de substanțe 
chimice.

în următorii ani, 
U.P.R.U.C. Făgăraș se va 
dezvolta în același ritm 
înalt de creștere a produc
ției de circa 24 la sută. 
Aici se află în execuție o 
nouă turnătorie, care va fi 
dotată cu un cuptor de in
ducție pentru oțeluri inoxi
dabile. Se lucrează intens 
la dezvoltarea actualei hale 
de acoperiri anticorosive, 
se prevede construirea unui 
sector de preparare a plas- 
ticurilor din cauciuc. Un 
alt obiectiv îl constituie 
dezvoltarea halei de 
mailare. Toate acestea 
crea condiții pentru 
U.P.R.U.C. Făgăraș să 
tisfacă într-o măsură 
ce în ce mai mare cerințele 
crescînde ale industriei 
noastre chimice.

e- 
vor

ca 
sa- 
din

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

eficienta acestor cheltuieli de 
lei la hectar la cultura griului 
o pătrime — 525 lei — repre- 
cheltuieli neproductive 1

de 
specialiștilor și mecani- 
la I.A.S. Tormac.

Aurel PAPADIUC

Maladia
suprastocării
(Urmare din pag. I)

al Agriculturii a renunțat la produ
sele amintite, în mai multe perioa
de, pînă cînd au mai rămas de fa
bricat doar 626 combine. De circa 
doi ani rulmenții stau nefolosiți în 
depozitele uzinei și bazei 
generale de aprovizionare 
cere a ministerului.

în menținerea maladiei 
carii, după cum spuneam, 
și cauzele subiective, 
nor conduceri de 
de a face aprovizionări peste nevoile 
curente ale producției. Asemenea a- 
provizionări se datoresc și modului 
necorespunzător în care controlul 
preventiv își exercită atribuțiile — 
uneori formal — fiind neputincios 
și lipsit de exigență. Nimic nu jus
tifică aprovizionările cu materiale 
care nu sînt necesare în perioada 
respectivă, în cantități mult mai 
mari decît necesarul sau pentru 
produse neprevăzute în plan ! A- 
ceasta este o dovadă a superficiali
tății în angajarea banilor statului, 
care uneori se manifestă și 
prin neclarlficarea din timp a sor
timentelor, sau prin aprovizionări 
cu materiale necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ, ca urmare 
a unor recepții defectuoase. Situații 
de acest gen s-au constatat Ia 
UREMOAS, Uzina de utilaj chimic 
Ploiești, Șantierul Naval Galați, 
„Tehnofrig" Cluj, „Electroputere" 
Craiova și altele.

Accentuam că, în repetate rînduri, 
colegiul ministerului a analizat si
tuația stocurilor supranormative, 
stabilind măsuri de evitare a lor.. 
Printre acestea se numără- interzi
cerea lansării în fabricație a pro
duselor a căror desfacere nu este 
asigurată, corelarea planului de a- 
provizionare cu normele de stoc și 
necesarul de mijloace circulante pen
tru materii prime și materiale, cu 
specificațiile și cotele de materiale. 
De asemenea, s-a indicat ca apro
barea modificărilor de plan pro
ducție să se facă după asigurarea 
consumului sau lichidarea stocurilor 
rămase, cunoscîndu-se permanent 
atît evoluția stocurilor supranorma
tive cît și posibilitățile de valorifi
care a lor. Mai trebuie amintite mă
surile privind preluarea și redistri
buirea, prin bazele D.G.A.D., a mate
rialelor ce 
sum ale 
controlului 
exercitării 
grupe competente, 
tinderea normelor 
tare științifică și 
sumurilor specifice, 
direcții generale a 
pranormative din uzine și aplicarea 
de penalizări la primele cuvenite 
colectivelor de conducere care nu au 
urmărit lichidarea acestora.

Totuși, aceste măsuri — și acum

Direcțlei 
și desfa-

suprasto- 
intervin 

tendința u- 
întreprinderi

depășesc nevoile de con- 
uzinelor, i 

preventiv, 
acestuia

îmbunătățirea 
, în sensul 

de organe și 
precum și ex- 
cu fundamen- 
revizuirea con- 

analizarea pe 
stocurilor su-

valabile pentru uzine — nu au pu
tut elimina din rădăcină suprasto- 
carea, cu toate consecințele ei. De 
aceea, în perioada 26 martie — 5 a- 
prilie a.c. s-a desfășurat în cadrul 
M.I.C.M. o acțiune specială de li
chidare a stocurilor supranormative, 
cu care ocazie s-au întocmit ana
lize la nivel de direcții generale, 
cu participarea celor funcționale și 
a factorilor de răspundere din uzi
ne (directori comerciali, contabili 
șefi, șefi de servicii aprovizionare- 
desfacere). Analiza s-a efectuat a- 
supra stocurilor supranormative de 
materiale și produse finite de la 
sectoarele industriale și construcții 
montaj. După centralizarea rezulta
telor finale, unele din stocuri s-au 
lichidat și altele sînt în curs de va
lorificare. Este edificatoare situa
ția la care am ajuns în ce privește' 
stocurile supranormative de mate
riale. La sfîrșitul lunii februarie, a- 
cestea însumau circa 485 milioane 
lei, plus circa 35 milioane lei în 
materiale disponibile în cadrul nor
mativului. In consumul propriu, se 
vor valorifica peste 350 milioane lei. 
Aceasta, pînă la sfîrșitul anului, 
stocurile respective transformîndu-se 
în produse necesare economiei națio
nale. Circa 63 milioane lei se vor u- 
tiliza în perioadele următoare, potri
vit reglementărilor în vigoare. Res
tul au fost avizate pentru a se pre
lua în bazele D.G.A.D., în vederea 
introducerii lor în circuitul econo
mic. Doresc să accentuez că condu
cerea ministerului este ferm hotărî- 
tă să curme — o dată pentru tot
deauna — fenomenul suprastocării. 
însă, uneori, intențiile și măsurile 
preconizate se lovesc de anumite a- 
titudini ale unor foruri centrale. 
Practic, o frînă în calea redistribui
rii unor materiale excedentare o con
stituie lipsa de operativitate, forma
litățile greoaie și condițiile impuse 
de Banca Națională la acordarea cre
ditelor. Pentru preluarea și credita
rea la bazele D.G.A.D. a materialelor 
disponibile, organele bancare, în loc 
să analizeze cauzele și posibilitățile 
de valorificare a acestor stocuri, prin 
prisma dacă acestea sînt sau nu ne
cesare economiei naționale, urmăresc 
respingerea creditării pe motive ne-

■ întemeiate, puerile. Ministerul nostru 
are, de altfel, și alte lucruri de so
luționat, în legătură cu modul în 
care Banca Națională înțelege să 
sprijine lichidarea suprastocării. 
Oare, nu toate organele au intere
sul și îndatorirea de a curma a- 
ceastă maladie ? Apreciind că 
tervențiile ziarului „Scînteia" 
prind aspectele importante ale 
cestei probleme, asigurăm că 
constituie pentru toate cadrele 
uzine și minister un element : 
bilizator în activitatea de valorifi
care a supranormativelor și de pre
venire a creării în viitor a unor 
astfel de imobilizări ale banilor 
statului.

i in- 
cu- 

a- 
ele 
din 

mo-
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a a două art

Șerban CIOCULESCU
membru corespondent al Academiei

Problema are două as
pecte. Fără îndoială, în 
cadrul fiecărei culturi na
ționale, există o literatură 
bună și una 
cum coexistă 
adevărată și 
„de gang", 
„clientela" ei.

Aceasta este o realitate 
indiscutabilă, în toate tim
purile. Cine l-a citit însă 
pe Eminescu și-1 știe pe de 
rost nu mai recită versuri 
din „Micul dor". Despărți
rea apelor se face prin 
pătrunderea cît mai adîncă 
a culturii, în toate stratu
rile societății. Este ceea ce 
se întîmplă la noi, unde 
clasicii se tipăresc în ediții 
populare de mare tiraj, 
ce trec de multe ori 
peste o sută de mii de 
exemplare. Snobii cred, pe 
de altă parte, că ei singuri 
sînt deținătorii gustului 
ales și că preferințele lor 
sînt în exclusivitate. Prin 
alte cuvinte, ei confundă 
cultura, care este — sau 
trebuie să fie — pentru toți, 
cu inițierea, care nu poate 
fi — cred ei — decît a lor, 
a „mandarinilor". Litera
tura și arta, mai în genere, 
ar lua astfel aspectul unui 
cult inițiatic, al unei bi
sericuțe de privilegiați.

proastă, 
pictura 

pictura 
Fiecare

așa 
cea 

zisă 
cu

Ceea ce mi se pare 
veleitate ilariantă. Adevă
rata artă conține într-însa 
sîmburele universalității. 
Orice obiect de artă cu 
semnificații adînc omenești 
se îndreaptă către toți oa
menii și aparține omenirii 
întregi. A pretinde că arta 
este monopolul unei mino
rități de inițiați înseamnă 
a confunda singularul cu 
frumosul, la care năzuiește 
însă orice sensibilitate 
autentică. Aceasta nu re
ușește însă să-1 selecteze 
decît prin cultură. La 
temelia pregătirii prin 
școală, în vederea formării 
gustului artistic, stă inte
resul pasionat față de fru
mos. Acest element este 
garanția unei juste orien
tări în oricare dintre do
meniile variate ale artei. 
Cu atît mai mult într-o 
societate nouă ca a noas
tră, în care artistul se sim
te nemijlocit angajat față 
de semenii săi, arta fiind 
chemată să transmită cu 
claritate, cu căldură, sim
țămintele profunde și com
plexe ale omului, univer
sul său de idei, să oglin
dească realitățile contem
porane, problemele majora 
ale acestor

IVAȘCUGeorge

Prin chiar definirea și 
existenta lor ca fenomene 
de cultură, deci ca feno
mene sociale, se-nțelege că 
■arta, literatura nu pot avea 
în ele însele două accep
țiuni : . una pentru așa- 
zișii inițiați și alta pentru 
masele largi, adică pentru 
publicul consumator de 
cultură.

Numai că anumite diso
cieri se impun tot de la 
sine, tocmai prin ceea ce 
oferă datele societății în
săși. E un fapt că gradul 
de receptivitate a oricărei 
©pere de artă, în speță a 
oricărei creații literare, di
feră în funcție nu numai 
de vîrstă, ca atare de exer
cițiu și de experiență în 
sfera de cultură generală, 
nu numai de nivelul con
diționării intelectual-afecti- 
ve, dar și de gustul, care 
și el trebuie format și cul
tivat, de sensibilitatea ar
tistică a privitorului unui 
tablou sau a cititorului 
unei cărți, care — și aces
tea — implică o infinitate 
de trepte, de nuanțe, de 
incidente și opțiuni perso
nale.

în această anchetă, însă, 
e vorba de o dimensiune 
mai largă, generalizatoare, 
a însăși funcției sociale pe 
care un artist, un scriitor 
trebuie s-o implice în și 
prin chiar procesul de 
creare a operei sale. Fără 
dimensiunea „public", e cu 
neputință dialogul, trans
ferul de idei și sentimente, 
comunicarea între spirite, 
și cu cît această dimensiu
ne e mai întinsă cu atît, 
desigur, satisfacția și — 
am zice — certitudinea va
lorii ideologico-estetice a 
creatorului este, trebuie și 
ea să fie mai vie.

Nu e mai puțin adevă
rat, că sînt și destule ca
zuri cînd, confundînd va
loarea artistică a unei o- 
pere cu ceea ce se chea
mă „succes de public", se 
fac, în numele receptivită
ții, cît mai largi, și grave 
confuzii. Căci nu totdeau
na implicația statistică este 
aceea care conferă valabi
litate specifică unei opere, 
ci, uneori, tocmai dimpo
trivă. Prostul gust nu tre
buie încurajat în numele 
accesibilității plate și al 
nivelului jos întru cele o- 
menești, pe care nu o dată

le întîlnim 
altfel. să

frmat doar în anumite pe
rioade dezvoltarea acesteia. 
Libertatea stilurilor are 
o gamă foarte largă, 
pentru că „stilul e omul" 
și, în fond, corul literaturii 
noastre are cîți scriitori, 
atîtea voci. Nici un curent 
literar sănătos n-a putut fi 
zăgăzuit la apariție și nici 
menținut după declinul său. 
Ceea ce a rămas însă 
peste curente și școli, peste 
mișcări și stiluri; este ma
rea literatură, marea artă 
patriotică și umanistă, cu 
temele ei eterne și univer
sale reflectînd pregnant 
problemele fundamentale — 
sociale, psihologice, mora
le — ale fiecărei epoci is
torice. Restul au fost exer
ciții,
toare. Poate chiar de aceea, 
mulți scriu, puțini 
cernerea istoriei fiind se
veră și neînduplecată. 
Moda și ambiția nu vor 
putea suplini niciodată con
ținutul de idei și tensiunea 
emoțională, oricît de abil 
ar fi ele însușite și replăs- 
muite. Literatura mare 
este aceea care rămîne în 
conștiința națională și uni
versală, aceea care cuce
rește generația prezentă și 
generațiile viitoare. Repet : 
aci trebuie căutată elita ei.

Tristețea constă în faptul 
că știm cu toții să teore
tizăm și să exemplificăm, 
dar e înmiit mai greu să 
scriem. Și atunci — oare 
ca o răzbunare ? — re
curgem la mimetisme ispi
titoare, Ca matematicianul 
la artificiul de calcul, și 
devenim, cîteodată, un fel 
de scriitor Ion-fără-țară, 
autori ai unor opere fără 
steag.

Cred, deci, că literatura 
nu e un tot omogen. Citito
rul optează, în funcție de 
temperament și cultură, 
pînă la rafinament. Unii îl 
vor prefera pe Balzac, alții 
pe Proust — la noi, unii 
pe Rebreanu, alții pe Că
rnii Petrescu. în poezie, pe 
Hugo sau Valery, la noi pe

extemporale trecă-

rămîn,

Arghezi sau Barbu. Dar toți 
acești scriitori corespund, 
în fond, spiritului francez 
sau român — sînt creatorii 
unui frumos adevărat, cap
tivant — fie că acest fru
mos se adresează uneori 
mai mult lucidității sau 
alteori mai mult emotivi
tății, pentru că toți acești 
scriitori au văzut în artă 
nu numai o vocație, ci și 
o menire — în orice caz nu 
un exercițiu steril. Nicio
dată nici unul dintre ei nu 
a rupt contactul cu cititorul 
și nu l-a privit cu dispreț, 
nesocotindu-1. Or fi avînd 
unii scriitori, ca fire, morgă 
aristocratică, de la Petro- 
nius la Charles Dickens, la 
Oscar Wilde și mai departe, 
sau la noi un Mateiu Ca- 
ragiale. Dar opera lor nu 
aduce o atitudine dispre
țuitoare la adresa cititoru
lui și nici o abdicare de la 
comuniunea cu acesta. Firi 
dintre cele mai ciudate, au 
lăsat o literatură admira
bilă, tonică — căci, în fond, 
opera contează.

Consider că în contextul 
cu totul generos al socia
lismului diversitatea stilu
rilor este o realitate evi
dentă, nu numai o necesi
tate. E nevoie însă de un 
efort continuu pentru reala 
înavuțire a literaturii noas
tre naționale, în spiritul 
gîndirii marxiste. Scriito
rul trebuie, printre pri
mii, să contribuie la 
prestigiul intern șl ex
tern al patriei sale, ca 
om al ideilor și sentimen
telor înălțătoare. Și el va 
realiza acest imperativ al 
epocii nu prin distanțarea 
prețios rafinată față de 
cititor, ci prin contact cu 
el. Căci dacă nu trebuie să 
ne coborîm la nivelul citi
torului diletant sau semi
doct, nu înseamnă că vom 
renunța la ridicarea lui 
estetică spre sferele artei 
superioare. Superioare ca 
fond și ca stil. Iar această 
artă este una: arta pere
nă, arta sănătoasă.

PUBLICUL
INIȚIA

să surprindă suflul înnoitor 
al contemporaneității, trans
formările profunde în con
știința și în existența o- 
mului societății noastre so
cialiste, se adresează tutu-

ror celor dornici să te a- 
propie de universul de fru
museți al operei sale, aceas
ta fiindu-i însăși rațiunea 
muncii și a căutărilor 
creatoare.

autenticei creații
Dumitru Radu POPESCU

cut și privește cu neîn
credere versurile ce nu 1 
se supun, fără prea 
mari eforturi, înțelegerii 
sale imediate, 
suri rebele 
în fapt, alt 
comunica în 
bolurile sînt __ .
tice și pentru a le descifra, 
nu în înțelesul lor imediat, 
ci în implicațiile lor lirice 
mai profunde, e nevoie să 
participe intelectul, spiritul 
nostru. Cu un cuvînt care 
a devenit el însuși oriptic 
și de care s-a legat o în
fumurată psihologie și 
chiar un insuportabil sno
bism, acest efort la înde- 
mîna oricui se numește 
inițiere. Se știe însă că 
orice disciplină, deci și 
arta, are mahalaua ei zgo
motoasă, agresivă, colorată 
și, în replică, partea ei de 
snobism și vanitate. Că
zută pe mîna celor ce în-

Aceste ver- 
reprezintă, 

mod de a 
poezie. Sim- 

mai crip-

trețin cultul urmă,
inițierea devine o știință 
ezoterică. în realitate,
orice poezie presupune o 
inițiere, o știință, adică, 
de a descoperi ceea ce se 
ascunde dincolo de cuvinte 
și această deprindere se 
cîștigă prin cultură. Lu
cian Blaga, Ion Barbu și, 
pe urmele lor, mulți dintre 
poeții de azi, necesită pen
tru a fi înțeleși în spiritul 
și nu în litera versurilor, 
un efort, aș 
profunzime, o 
convenții.

Lectura nu 
șoară. Ea nu 
devină însă, în chip deli
berat, dificilă, 
să spun că 
versului nu 
devină scopul
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spune, 
lepădare

e o artă 
trebuie

de 
de

u-
să

și trebuie, de 
le combatem. 

Arta, literatura impun, cu 
necesitate structurală, un 
corolar : originalitatea. Fără 
acesta, orice efort artistic, 
ori cît de nobil intenționat, 
nu se înscrie pe orbita va
lorilor reale sau nu se în
scrie decît superficial, fără 
perspectiva duratei și a 
exemplarității.

Așadar, cînd e vorba de 
artă sau literatură „pentru 
inițiați sau non-inițiați",
ne introducem mai curînd 
într-un cerc vicios decît
soluționăm o 
Eminescu, apoi Arghezi, ca 
să dăm doar două mari 
exemple din literatura 
noastră, Brâncuși, din ar
tele plastice, au fost, la a- 
pariția lor și chiar după 
aceea, multă vreme recep
tați doar de un public re
strîns, chiar foarte restrîns. 
Dar timpul, care e cel mai 
bun critic, nu numai se
lectează valorile, dar le și 
promovează, în sensul că 
el este și cel mai bun aliat 
al artistului creator: dacă 
opera lui este în ea însăși 
valabilă, timpul e cel care 
ajută publicul receptor să 
o descopere, să o aprecieze 
și, apoi, chiar s-o admire și 
s-o răspîndească în cercuri 
cît mai largi.

Așa stînd lucrurile, și 
prejudecățile șablon — 
„turn de fildeș", „artă pen
tru artă", „artă pentru ini- 
țiați" etc. — își pierd 
treptat profilul și circula
ția. în epoca noastră, în 
care mijloacele de comuni
care între spirite și gradul 
de cultură sînt total revo
luționate (în sensul înles
nirii de cunoaștere și de 
experiență la scară plane
tară și la o densitate elec
tronică), arta și literatura 
se valorifică. — altfel spus, 
circulă și, chiar prin asta, 
se și selectează într-un uni
vers infinit mai bogat în 
virtualități.

Artistul, scriitorul 
chemați să se 
mai în centrul 
univers uman 
culte ritmul, 
sensul și aspirațiile.

In acest caz este, în
tr-adevăr, și o problemă 
de accesibilitate: dar nu 
pentru public, ci pentru 
artist.

problemă.

Sînt 
cit 

nou 
as-

situeze 
acestui 
și să-i 

urmîndu-i

0

SZEMLER Ferenc

Al. ANDRIȚOIU

Exlstă, firește, un singur 
fel de literatură : literatura 
bună, literatura adevărată. 
Iar dă'pa ar fi să folosim 
cuvî$tul elită, atunci aș 
spune' că elita unei litera
turi o constituie operele ei 
fundamentale, iar cititorul 
tie elită este acela care le

cunoaște și le apreciază, 
deci care aderă la frumu
sețea lor.

Acest adevăr nu trebuie 
însă înțeles în mod sim
plist. Niciodată și nicăieri 
tendințele de reducere la 
unison a unei literaturi nu 
au prins rădăcini — ele au

La întrebarea 
pe care mi-am 
gur în nenumărate rînduri 
— răspund cu un categoric 
nu !

După convingerea mea, 
arta — vorbesc aici în sen
sul general și cel mai cu
prinzător al cuvîntului, prin 
artă înțelegînd totalitatea 
produselor imaginației ome
nești, indiferent de mijloa
cele de realizare — se a- 
dresează tuturor. Orice ar
tist adevărat, fie el poet, 
pictor, muzician, actor, nu 
vizează niciodată nn cerc 
restrîns de pricepuți • sau 
admiratori, ci — chiar în 
momentele incandescente 
ale actului de creație — se 
dăruie lumii întregi și vrea 
să vorbească un limbaj în
țeles de oricine.

Prin aceasta însă arta nu 
devine „ipso facto" pe înțe
lesul tuturora. Mai corect 
zis, într-o adevărată operă 
de artă se ascund diferite 
trepte ale posibilității de în
țelegere și însușire din 
partea consumatorilor ei.

Un poem, un tablou — ca 
o creație de incontestabilă 
valoare — poate fi foarte 
simplu și străveziu, înțeles 
astfel la prima vedere de 
oricine, pe cînd un alt poem 
sau tablou — de asemenea 
o operă cu înalte calități — 
poate fi mai greu pătruns în 
sensurile sale intime și va 
fi înțeles numai după o stu
diere îndelungată. Mai de
parte:'o singură operă de 
artă poate — și chiar tre
buie — să conțină diferite 
gradațiuni de sensuri. în 
consecință, ea va fi înțelea
să și însușită în mod oare
cum diferit de diferite gru
pări de, oameni. Ba mai 
mult: una și aceeași operă 
de artă va fi înțeleasă în 
diferite feluri, potrivit sen
sibilității celor ce o recep
tează, chiar de aceeași per
soană în diferitele grade de 
dispozițiune sufletească ale 
ei.

Astfel, o operă de artă — 
unică în esența ei pentru 
toate persoanele compo
nente ale aceleiași societăți 
— poate părea la un mo
ment dat greu de înțeles, 
chiar de neînțeles la prima 
vedere. Totuși — dacă prin 
conținutul ei se apropie de 
problemele vitale ale ome-

aceasta — 
pus-o sin-

Mereu i se face cititoru
lui o ușoară nedreptate. EI 
e considerat fie neformat 
să priceapă ultimele cuce
riri ale poeziei sau prozei, 
fie un obișnuit consu
mator de beletristică. Și 
nu se ține cont că totuși 
el dă girul, fie chiar cu o 
întîrzier® de 10 sau o sută 
de ani, marii literaturi. 
Sau se uită acest mic a- 
mănunt. N-am pretenția că 
spun lucruri neștiute oînd 
afirm că tragicii greci, 
Shakespeare, Dostoievski 
(să mă rezum la aceste 
piscuri ale culturii) sînt 
azi scriitori populari. Popu
lari nu doar pentru că îi 
știe și-i înțelege sau în
cearcă să-i înțeleagă toată 
lumea, ci și pentru că ne 
pot părea și astăzi la fel 
de necunoscuți și de neîn- 
țeleși ca la început. Marii 
scriitori sînt asemenea na
turii : mereu aceiași și 
mereu altfel. Depinde de 
epoca și de ochiul ce-i con
templă, căci ei se lasă însă 
cuceriți, ca marea, de bă
tăioase

Nu 
tă un 
gîndit 
numai 
un creator, 
sînt de elită. Nu există ci
titor prost, există mai de
grabă scriitori mediocri 
sau slabi. Doi-trel snobi nu 
formează publicul cititor — 
ce țin de o modă care 
poate domina un sezon li
terar sau mai multe și 
care firesc vor deveni 
pentru moda următoare cei 
mai demodați dintre de
modați. Marele Cititor nu 
e niciodată violent în apre
cieri, nu neagă și nu a- 
plaudă de la tribună, el 
cîntărește și judecă întot
deauna cu măsura timpului 
său. Să fie clar însă: Ma
rele Cititor nu este un

sau pașnice vase, 
cred că vreoda- 
mare scriitor s-a 
să se adreseze 

unei elite : pentru 
toți cititorii

ignorant, el pășește mereu 
împreună cu epoca sa, a- 
propiindu-și cuceririle ști
inței, palpitînd pentru via
ta cosmonauților și a doc
torului Blaiberg, cunoseîn- 
du-i și pe marii fotbaliști, 
și pe marii actori de scenă 
și de film, interesîndu-1 
marile personalități politi
ce, dar și marii scriitori.

Pastorul King, Vietna
mul, profesorul Barnard
— pronunțați oriunde a- 
ceste nume și veți găsi 
audiență. Conștiința și pre
gătirea „publicului" se află, 
cred eu, la același nivel, 
sau aproape, cu al creato
rilor de cultură. Atlta vre
me cît există un „public" 
care construiește strălucit 
o civilizație a viitorului, ar 
fi nedrept să-l considerăm 
incapabil să-și înțeleagă 
prezentul.

Spuneam că marii scrii
tori se 
marea 
pașnice 
ciodată 
torii îi 

zidat? 'pij
lege mai mult decît aceștia
— așa cum socot probabil 
cei ce se consideră „ini
țiați" în presupusele taine 
ale literaturii —■ 
motive : primul: 
snobii cred că știu mai 
mult decît oricine, și 
cititorul autentic nu e 
snob ; doi: un scriitor în
țeles milimetric, de toată 
lumea complet „cucerit", 
cred că nu poate fi consi
derat scriitor : numai o foa
ie albă e înțeleasă de toată 
lumea, nu are taine care 
să-i fie descifrate, și cine 
scrie umplînd pagini albe 
nu e ce Crede el că este, 
Marea literatură se adre
sează marelui cititor, mul
țimii din rîndurile căreia 
mîine se vor ridica noi 
străluciți scriitori.

lasă cuceriți ca 
de bătăioase sau 
corăbii: adică ni- 
total cuceriți. Citi- 
înțeleg pe creatori, 
cred că .pot îpțe-

din două 
numai

Vreau adică 
obscurizarca 

trebuie să 
poeziei, cum 

nici simplificarea nu 
constitui punctul 
esență. Cine judecă 
are grele prejudecăți.

nității
Aurel MARTIN

poate 
ei de 
altfel
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nirii, dacă posedă o semni
ficație adîncă, un mesaj — 
această operă de artă poa
te fi descifrată, enigmele ei 
soluționate, mesajul cuprins 
în ea înțeles de toți cei că
rora Ii se adresează.

Arta este unică, fără în
doială, dar procesul de a- 
propiere de valorile ei nu 
este întotdeauna simplu, 
nici unitar. Există piedici 
generate nu numai de ca
racterul nou, neobișnuit 
al unor opere, dar cîteo- 
dată și de impostura care 
se poate strecura ușor în 
viață și în artă sub mas
ca falsului progres, 
neavînd în fond 
deosebite de spus, propu
ne spre rezolvare 
lipsite de finalitate, 
generate piedici și 
o greșită concepție 
universalității artei, 
trivit căreia orice 
indiferent de gradul său 
cultură și pregătire, ar 
un expert în artă. Or, 
priceperea în artă, adică 
înțelegerea „Uiadei", a unui 
sonet de Fhakespeare, a u- 
nei piese de Bartok, a unei 
sculpturi de Brâncuși, —• 
dintr-un anumit punct de 
vedere — omul ajunge pe 
aceeași cale, ca și la însu
șirea tuturor celorlalte 
discipline omenești. Apro
fundarea unei opere de 
artă nu este calitativ di
ferită de aceea a unei 
probleme de matematici. A- 
mîndouă îți cer o străda
nie, o perseverentă, și îți 
promit, în schimb, satisfacții 
intelectuale.

într-un sens destul de 
larg, cititorul, spectatorul 
sau ascultătorul este co-au- 
tor în opera respectivă de 
artă, căci la efectul pro
dus de aceasta își adaugă și 
el strădania sa — sufletul 
său de om. Pentru aceasta 
este însă necesară o muncă 
asiduă, neîncetată, pentru 
că sensibilitatea, care își are 
germenii înnăscuți în fie
care dintre noi, trebuie cul
tivată și perfecționată. Fără 
o asemenea cuitivare per
manentă a sensibilității, 
arta într-adevăr ar rămîne 
numai apanajul unui cerc 
restrîns, pentru care un a- 
devărat artist nu dorește să 
lucreze niciodată. Artistul 
zilelor de astăzi, preocupat

, dar, 
lucruri

ecuații 
Sînt 

de 
a 

po- 
om, 

de 
fi ■ 
la 
la

SIMIONEugen

Nu cred că există două 
chipuri de artă, dar există 
mai multe tipuri de comu
nicare în artă, cu aceeași 
îndreptățire și aceleași po
sibilități estetice. Cine cre
de că formula e, în litera
tură, totul și că în funcție 
de alegerea ei depinde 
succesul sau insuccesul 
unei cărți, se înșală. Ca și 
in critică, nu metoda con
tează, ci acuitatea observa
ției, capacitatea de expre
sie, 
tul. A spune însă că for
mula vine de la sine e o 
exagerare. Nimănui nu-i 
pică metoda cea mai bună 
din cer, scriitorul adevărat 
și-o inventează sau o îm
prumută de la altcineva, 
ceea ce e un fel de a spu
ne pentru că imitația, la 
un artist veritabil, e în 
fapt o recreație. în poezie 
interesează totdeauna, din
colo de orice tehnică, au
tenticitatea confesiunii, în 
proză adîncimea observa
ției, în critică justificarea 
filozofică și estetică a o- 
perei. Aceasta, numind 
simplu și pe scurt niște 
realități amețitoare, une
ori greu de dovedit. Nu 
știm totdeauna de ce o 
poezie ne place și alta 
nu ; critica forțează in
discutabil lucrurile pen
tru a traduce în termeni 
comuni ceea ce adesea e 
intraductibil. Noțiunea de 
inefabil, de care mulți lea
gă o concepție eronată des
pre artă, e, în fond, partea 
insondabilă a operei, zona 
ei de mister și, aș spu
ne, una dintre premise
le viabilității ei esteti
ce. Dincolo de simbo
lurile fundamentale, din
colo de știința prozodiei, 
de muzicalitatea versului și 
dramatismul confesiunii.

într-un cuvînt talen-

există raporturi inedite 
între elemente pe care lo
gica obișnuită nu le poate 
clasifica. De existența a- 
cestei zone atît de bogate 
în sensuri, încît oferă po
sibilitatea unor noi și noi 
interpretări, depinde chiar 
rațiunea criticii, căci, de ar 
fi altfel, de s-ar cunoaște 
bine și o dată pentru tot
deauna adevărurile despre 
literatură, critica și-ar în
gusta enorm cîmpul de 
percepție și, ca să fim 
pînă la capăt drepți, ar 
deveni inutilă. Dacă des
pre Eminescu știm tot și 
înțelegem pînă la amă
nunt fiecare nuanță, de ce 
ar mai fi nevoie atunci de 
încă o carte, de un studiu 
nou, la ce ar mai folosi 
lectura și re-lectura ?

Dar, ca să nu ne înde
părtăm prea mult de su
biect, să recunoaștem că 
există cel puțin două chi
puri de a comunica în artă 
sau, dacă ne referim 
poezie (unde faptul e mai 
evident) două tipuri de me
taforă. Unul comunică di
rect, e ușor inteligibil și 
ajunge numaidecît la sen
sibilitatea noastră, trezind 
reacțiile cele mai variate, 
Poeții Văcărești, Conachi, 
Anton Pann, Eminescu, 
Goga, Minulescu, Bacovia, 
Pillat, Arghezi — pentru 
a aminti doar cîteva nume 
ce au marcat momente im
portante ale evoluției poe
ziei românești — pot fi ci
tiți astfel, șl în puține ca
zuri lectorul are sentimen
tul că nu pricepe imediat 
înțelesul versurilor (nu 
vorbim acum de faptul că 
adeseori acest lector se în- 
șală : îi pot scăpa simbolu
rile esențiale!), De acest 
tip de poezie cititorul se 
apropie îndeobște satisfă-

la

Visul secret sau netăi
nuit al artistului e univer
salitatea. Putința adică de 
a întreține un dialog viu, 
eficient, peste spațiu și 
timp, pe teme infinite, rea
lizing serii de contact mul
tiple, pe cele mai diverse și 
nuanțate lungimi de undă, 
cu umanitatea și cu fiecare 
interlocutor în parte, de 
a-i releva adevăruri fun
damentale, de a-i oferi cli
pe de meditație și de elibe
rare, de depășire, de cobo- 
rîre în sine și de înălțare, 
de interogație dramatică și 
de reverie. într-un cuvînt, 
de regăsire. Dialogul pre
supune însă (mai ales în 
acest caz) receptivitate și 
înțelegere reciprocă, efort 
bilateral în sensul împuți
nării obstacolelor ivite în 
calea comunicării, anume 
straturi preexistente de in
terferență care să înles
nească 
estetice etc. Setei de uni
versal i se adaugă aceea, 
nu mai puțin acută, de su
praviețuire. De nemurire. 
Căci visul fiecărui creator 
e, la urma urmei, ca opera 
lui să înfrunte, biruitoare, 
judecata nu numai (sau nu 
atît) a contemporaneității, 
ci și (mai cu seamă) a pos
terității. Să devină, deci, 
cîndva, clasică, rămînînd 
totuși, în ciuda timpului 
scurs, mereu modernă, me
reu actuală, recunoscută și 
apreciată ca atare, sursă 
de întrebări și sugestii cu 
privire la condiția umană, 
la rațiunea de a fi, la sen
surile complexe și contra
dictorii ale existenței.

Istoria nu cunoaște însă 
exemple de universalitate 
și de supraviețuire (la sca
ra perenității) întemeiate 
pe îndepărtarea de proble
mele fundamentale ale o- 
mului și pe ignorarea 
de către scriitori a pos
tulatului comunicabilită- 
ții. Căci, explicabilă în 
relațiile interumane, în 
accepția dificultăților de 
ordin multilateral sesiza
bile în procesul conviețui
rii sociale și al mutațiilor 
de natură psihologică, in- 
comunicabilitatea, ca rea
litate estetică, devine un 
non-sens. Ca și arta fără 
audiență. Ca opera literară 
fără cititori. Numai că pu
blicul e, prin excelență și 
sub toate aspectele, etero
gen, iar literatura utilizea
ză un limbaj care, nefiind 
decît aparent comun, cere, 
evident, o oarecare inițiere. 
Alta de la categorii la cate
gorii de cititori, și de la 
epocă la epocă. în funcție 
de gradul lor de pregătire 
intelectuală, de tipul de 
sensibilitate, de educație, 
de gust, de treapta cultu
rală atinsă, în ansamblul 
ei, de către comunitatea 
socială. De unde, pe de o 
parte, rezistența unora la 
anume modalități de expre
sie mai puțin tradiționale, 
alteia decît cele cu care 
s-au familiarizat, la vre
mea lor, în școală. De unde, 
pe de altă parte, destinul 
aproape imprevizibil, de-a 
dreptul spectaculos, al unor 
scrieri socotite nu de mult 
accesibile doar marilor ra
finați, larg apreciate astăzi 
de un însemnat număr de 
iubitori ai frumosului. Co- 
municabilitatea se dove
dește a fi, în atari împre
jurări, o problemă de adec
vare a cititorului la multi
tudinea posibilităților ar
tistice de transmitere a e- 
moției estetice. A unei emo
ții trăite la intensități au-

startul percepției

tentice, tulburătoare, trans- 
figurînd stări de spirit, B 
întrebări, căutări, aspira- | 
ții, gînduri, sentimente, a- H 
devăruri sociale, psihologi- h 

ce, filozofice etc., cu ecou pj 
în ființa umană și recep- | 
tate în consecință. Comuni- 
cabilitatea c însă, nu o PI 
dată, și o problemă de a- 0 
decvare la conținutul ope- H 
rei. în măsura în care acest n 
conținut prezintă dificul- H 
tăți reale de înțelegere, se Q 
referă la zone încă obscu- _ 
re, alambicate, situate, de R 
fapt, în afara ordinii strict w 
raționale, cunoscute și re
cunoscute, a lucrurilor, 0 
propune, așadar, atenției h 

niște realități (mai ales su- H 
biective) insuficient frec- n 
ventate. în fine, comuni- M 
cabilitatca e și o problemă H 
de adecvare, prin adeziune, 
la mesajul operei: un text p 
promovînd atitudini urna- B 
niște (numitor comun pen- “ 
tru toate operele care au n 
înfruntat timpul și spațiul) R 
găsește, oricît de dificil ar g 
fi el, cale spre cititori ; un 
text, în schimb, izvorît din R 
intenții străine idealurilor R 
înalte și atentînd la ideea “ 
de progres uman nu se va n 
bucura niciodată, oricît de | 
limpezit ca expresie și ori- § 
cît de distilat ca gîndire 
ar fi el, de prestigiul uni- fi 
versalității și al perenității. |

Nu-i însă mai puțin ade- “ 
vărat că audiența operei e H 
condiționată, într-un în- H 
semnat grad (adesea deci- ti 
siv), și de strădania scrii- « 
lorilor de a o înlesni sau, H 
dimpotrivă, de a o restrîn- g 
ge, uneori pînă aproape de 
anulare. Rezultatul în acest H 
din urmă caz e textul crip- y 
tografic izvorît din credin- H 
ța aristocrată că arta ar fi n 
apanajul unei elite suprara- H 
finate, singura capabilă și 0 
chemată a o înțelege și a- 
precia. Adesea inaccesibil, R 
la modul comunicării, chiar R 
autorilor și sprijinitorilor “ 
acestora, un astfel de text n 
(expresie a alexandrinis- H 
mului cultural, a snobismu- y 
lui sau a mitului literaturii 
ezoterice) se înscrie cel | 
mult în șirul experimente- | 
lor gratuite. Că o atare ma- “ 
nifestare e în contradicție fl 
flagrantă cu rosturile so- w 
ciale ale artei, cu funcția g 
socială a scriitorilor, cu ro- 
Iul implicit al acestora în- M 
tr-o orînduire democratică, H 
așezată pe baze socialiste “ 
și larg umaniste, mi se pare 0 
un fapt atît de evident în- H 
cît face inutile orice co- H 
mentarii. Fenomen, totuși, ™ 
de excepție, „mandarinatul" H 
a fost și este, practic, un u 
accident în istoria literatu- ° 
rilor. De aceea, în chip cu R 
totul natural, efortul scrii- H 
torilor eonștienți de meni- u 
rea finală a artei vizează n 
nu ruperea punților firești I 
de contact cu marele pu- 1| 
blic, ci favorizarea comu
nicării. Prin utilizarea unor fi 
mijloace de expresie care M 
să facă accesibil mesajul și a 
să-I reliefeze semnificațiile, n 
Dar, mai ales prin explora- H 
rea unui univers spiritual B 
vibrant omenesc, a unor a- n 
devăruri esențiale, în care H 
cititorul să-și recunoască © 
propria lume de preocupări, n 
gînduri, sentimente, aspi- H 
rații. B

Ancheta realizata de 
Sorin MOVILEANU și 
Mircea SIMIONESCU

O Viva Marla : PATRIA — 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2471 — orele 
17,30 și seria 2498 — orele 20,15).
O Piramida zeului Soare : REPUBLICA
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, CIRCUL 
DE STAT — 10; 13,15; 15,30; 18; 20,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,30, GRA
DINA DOINA — 20,30.
• Minunile doamnei Venus : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Intre noi : CAPITOL — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19.
« Duelul lung t FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,35, 
CINEMATECA — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
6 Taffy șl vlnătorul : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 21, GRIV1ȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, GRA
DINA CAPITOL — 20,30.
O Eddie Chapman, agent 
MINA — 8,30—15,45 în
18,30; 21.
• Prietenele : CENTRAL 
13,30; 16; 18,30; 21.
e Mondo cane : TIMPURI NOI — 9—26 
în continuare.
e Sfîntul la pîndă : UNION — 15,30;
20.30,
0 Desene animate : UNION — 18.
O Oscar : DOINA — 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA — 9; 
io.
o Aventurierii : FEROVIAR — 8,15—15 
în continuare ; 17,30; 20, EXCELSIOR — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30 16; 18,30; 20,45, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
O Blestemul rubinului negru : ÎNFRĂ
ȚIREA — 10; 15,30; 17,45; 20.
0 Inimă nebună... nebună de legat : 
BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină —
20.30, PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.
O Un dolar găurit : DACIA — 8—16,30 
în continuare ; 18,45, 21, PROGRESUL
— 11,30; 15,30; 18, GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,30
0 Zile de vară : PROGRESUL — 20,30.
® Alegere de asasin! : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,30, AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 
17,30; 20, la grădină — 20,30, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15, la grădină
— 20,30.
0 Obsesia : UNIREA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30.
O Ce noapte, băieți 1 : LIRA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
0 Pasărea timpurie : DRUMUL SĂRII
— 15; 17,30; 20.
O El Dorado : FERENTARI — 15,30; 18;
20.30, PACEA — 15,30; 18; 20,30.
0 Studiu despre femei : GIULEȘTT — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 9—18,15 în con
tinuare, la grădină — 20,30.
0 Freddy, lovește tu întîl t COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.
0 vicontele plătește polița: VOLGA
— 9—15,30 în continuare ; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10,15;
20,45.
a Prin Kurdistanul sălbatic : MOȘI
LOR — 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
RAHOVA — 15,30; 18, la grădină —
20.30.
0 Zoltan Karpathy : POPULAR
■18; 20,30.
© Cei șapte
15,30; 19.
0 jcnla, Jenlclka șl „Katlușa" : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Bomba do la ora 10,10 : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4: 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VIITORUL " *“ "*
0 HOCUS-POCUS I
18; 20,30.
O Ea va ride :
20.30.
0 Pentru cîțiva

15,30;
iii 

samurai l MUNCA —

■ 15,30; 18; 20,30.
CRINGAȘI — 15,39

■ ’ i dolari In plus: GRA
DINA VITAN — 20,30.

PROGRAMUL I
10,00 — Telecronlca economică (relua

re) : Valoarea unei secunde.
10.30 — închiderea emisiunii do dimi

neață.
T.V. pentru elevi. Consultați! 
la fizică — în ajutorul celor care 
se pregătesc pentru examenui 
de bacalaureat. Tema : Curen
tul electric alternativ.

18,00 — T.V, pentru specialiști. Ciclul 
„Medicină": Sindromul de deshi
dratare acută la sugar. Pre
zintă dr. Gh. Goldlș.

18.30 — Curs de limba rusă (reluarea
lecției a 2-a).

19,00 — Studioul pionierilor. „Pe-un 
picior de plai" — transmisiuni 
de la Muzeul Satului. Emisiu
nea este realizată cu concursu1 
flulerașilor școlari șl vîrstnici 
din comuna Dobrotești, județul 
Teleorman.

19.30 — Telejurnalul do seară.
19.50 — Buletinul meteorologic | Publi

citate.
20,00 — Film serial : „Vikingii".
20,26 — Arta plastică : Realismul (I). — 

Prezintă Ion Frunzettl.
20,45 — Varietăți pe peliculă.
21,00 — Invitație pentru ora 21,00. __
21,40 — Teleglob — emisiune de călă

torii geografice.
22,00 — Lira — album de poezie : 

Pagini alese din poezia româ
nească.

22.30 — Vacanță pe portativ.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii progra

mului I.

17,30

PROGRAMUL II
20,00 — Document : Expediție în insule

le Comore (II).
20.20 — „O samă de cuvinte" t lor

Budal-Deleanu „Țiganlada". - 
Prezintă Eugen Slmlon șl Nlchi- 
ta Stănescu

20,50 — Telejurnal.
21,05 — Comedie cu Mickey Rooney.
21.30 — Concert simfonic. In program :

Concertul pentru vioară ș 
orchestră în re major de Ceai- 
kovskl. Interpretează Orchestre 
simfonică a Radioteleviziunii 
Dirijor : Iosif Conta. Solistă : 
Cornelia Bronzettl.

22.20 — Zece minute muzicalo eu—
Ștefan Bănică.

22.30 — închiderea emisiunii programu
lui II.

asxu,

o Teatrul „C. Tănase* (grădina Boe
ma) : „Boema Palace" — 20, (Teatru' 
de vară „23 August") : Comici vestiți ai 
revistei — 20.
O Ansamblul „Perlnlța" (In sala Savoy 
a Teatrului „C. Tănase") 1 Varietăți 
folclorice — 19.
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Tovarășul Gheorghe Rădulescu 

a primit pe conducătorul 

delegației economice 

din Venezuela
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit miercuri pe dr. Raul Nass, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Venezuela, con
ducătorul delegației economice 
care face o vizită în țara noas
tră.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme

privind dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre cele două țări.

La primire au participat Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, precum 
și Francois Moanak, ambasadorul 
Republicii Venezuela la Belgrad, 
și Leon Rafael Morales, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al acestei 
țări la București.

(Agerpres)

(HUMA TELEFONICA vremea

Au început lucrările de 
montare a instalațiilor viitoarei 
centrale telefonice semiautoma
te internaționale.

Potrivit modului de func
ționare a acestui sistem de 
comunicație continentală, ope
ratoarele din centrala interna
țională a Capitalei vor putea 
chema direct abonații din ma
rile metropole ale Europei. 
Scurtarea duratei de obținere 
a unei convorbiri, precum și o 
audiție mai bună sînt cîteva 
din avantajele introducerii te- 
lefoniei\semiautomate interna
ționale.

(Agerpres)

Ieri în țară: vremea a fost 
frumoasă și a continuat să se 
încălzească. Cerul a fost varia
bil, mai mult senin. Cu totul izo
lat, în nordul tării s-au semna
lat înnorări mai accentuate 
și au căzut averse. Vîntul a su
flat in genera] slab. Temperatu
ra aerului la ora 14 oscila între 
18 grade la Sighetul Marmației 
și 27 de grade la Bechet și Băi- 
lești. în București: vremea a 
fost frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a a- 
tins 28 de grade.

Timpul probabil pentru 26, 27 
și 28 iulie. în țară: vremea con
tinuă să se încălzească ușor, mai 
ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale. Vînt potrivit. Mini
mele vor fi cuprinse între 10 și 
20 de grade, iar maximele între 
23 și 33 de grade. în București: 
vremea continuă să se încălzeas
că ușor. Cerul va fi variabil, fa
vorabil ploii slabe. Vînt potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

Nu retușat!
9 5

» ■ *

portretul

infractorului!
(Urmare din pag. I)

de învinuit și caracterizarea pe care 
i-o semnează însăși conducerea uni
tății păgubite, nu li s-au oferit de- 
cît un singur răspuns : ing. Baican 
nu și-a pus niciodată întrebarea care 
sint consecințele caracterizărilor date 
infractorilor.

Lipsa unei viziuni clare asupra fi
nalității actului numit caracterizare 
constituie unul dintre motivele pen
tru care în dosarele de urmărire pe
nală se strecoară portrete morale de
formate. Dar numai din această pri
cină ?

Se adaugă uneori un „umanita
rism" legat la ochi, născut la inter
secția dintre „e băiat bun" și „nu 
dau din buzunarul meu". Să exem
plificăm : „Subsemnatul îl caracteri
zez pe tovarășul Nicolae Păuna ca 
un salariat corespunzător". „Fiind 
un element tînăr, n-a reușit încă 
să-și formeze o atitudine în muncă 
corespunzătoare"... Rîndurile de mai 
sus reprezintă, fără îndoială, o cul
me a „logicii", culme atinsă de Emil 
Vasilovicl, șef adjunct al serviciului 
aprovizionare din întreprinderea 
pentru distribuirea gazeloi Bucu
rești. El și-a dat seama că delapida
torul Nicolae Păuna nu poate fi luat, 
pur și simplu, „în brațe". Și atunci 
a început s-o scalde, fără însă a uita 
să tragă o concluzie favorabilă in
fractorului : „Este un salariat bun".

Dacă un salariat care a sustras din 
gestiune 5 tuburi de oxigen repre
zintă pentru tovarășul Emil Vasilo- 
vici tipul salariatului corespunză
tor (1), ceilalți salariați, cei care nu 
au sustras nimic, ba dimpotrivă, con
damnă asemenea practici în dauna 
avutului obștesc, ce fel de salariați 
sînt ? ! Vinovăția lui Nicolae Păuna 
a fost stabilită judecătorește. dar 
E. V. îl ține încă în credit:

— îmi mențin referința dată pen
tru tovarășul Păuna.

Petre Ionescu, complicele lui 
Păuna, a primit și el o caracterizare. 
Cuvintele „element în care se poate 
avea încredere", conștiinciozitate și 
devotament în exercitarea tuturor 
sarcinilor", „un element corect" se 
tin lanț. Semnat: Gheorghe Preda, 
șeful unității . de transport din 
I.D.G.B. Cele două caracterizări mai 
au comun, pe lingă divorțul lor cu 
realitatea, și semnătura șefului ser
viciului personal : Alexe Narcis. 
Așadar, oameni cu munci de răspun
dere din unitatea prejudiciată, folo- 
sindu-se de formule alambicate, pre
văzute cu tot felul de porți, portițe 
și scări de... incendiu, iau uneori 
apărarea infractorului ce a lovit în 
însuși avutul încredințat lor spre 
administrare.

O situație de-a dreptul paradoxală 
este aceea pe care am întîlnit-o la 
întreprinderea de construcții-montaj 
nr. 3 București. Semnătura conduce
rii unității este prezentă atît pe ac
tul prin care organele de cercetare 
penală sînt sesizate de săvîrșirea u- 
nei infracțiuni cît șl pe „certificatul 
de bună purtare" dat infractorului! 
Iată despre ce este vorba :

Fostul salariat Sandu Gheorghe a 
părăsit șantierul fără să-și facă for
mele de lichidare și fără să pre
dea gestiunea. Bunuri în valoare de 
zeci de mii de lei au rămas îm
prăștiate la diferite puncte de lu
cru și la discreția oricui. La numai 
cîteva zile după aceasta. Sandu 
Gheorghe se reîntoarce. Si. culmea, 
este din nou angajat si din nou i se 
dă o gestiune. Dar „gospodarul" pă

răsește pentru a doua oară și de
finitiv șantierul. Lăsate în voia soar- 
tei. bunurile dispar. Conducerea în
treprinderii sesizează organele de 
urmărire penală. Foarte bine 1

Dar. straniu. în calitate de pă
gubaș. aceeași conducere scrie ne
gru pe alb : „In perioada cît a lu
crat. sus-numitul s-a străduit să-si 
îndeplinească sarcinile ce le avea. Nu 
s-au observat abateri...". Sandu Gh. 
a adus avutului obștesc un prejudi
ciu în valoare de 114 000 lei. dar 
conducerea I.C.M. nr. 3 susține, cu 
seninătate, că ..nu s-au observat a- 
bateri" I

întrebat dacă l-a cunoscut ne 
Sandu Gh.. inginerul șef Tsakiris 
Fotios ne răspunde negativ :

— Am semnat caracterizarea deoa
rece era întocmită si semnată de 
șeful serviciului personal.

— Nu l-am cunoscut pe cel că
ruia i-am dat caracterizarea, decla
ră șeful serviciului personal. Florea 
Teodorescu. $i, la rîndul său, el in
vocă alte două caracterizări date de
și de...

Dacă cei 114 000 lei ar fi fost risi
piți din buzunarul tovarășilor Tsaki
ris și Teodorescu, sîntem siguri nu 
numai că nu și-ar fi pus semnătura 
pe o asemenea caracterizare, dar că, 
pînă azi, ar fi știut pe dinafară în
treg arborele genealogic al infrac
torului.

Pe lingă caracterizările trimise la 
cererea organelor în drept, apar al
tele, născute din mărinimia a fel de 
fel de persoane ce-și descoperă, 
brusc, vocația de „mamă a răniților". 
în calitate de director al întreprin
derii de reparații și gospodărire a 
utilajelor, Iosif Rîbu, a semnat o 
caracterizare privlndu-1 pe fostul său 
adjunct Dumitru Dragomir; „Am ră
mas surprins de cele arătate de or
ganele de miliție, constatări care 
s-ar putea să distrugă o familie, iar 
întreprinderii să-i răpească un bun 
și priceput muncitor...".

Deci nu delapidarea celor 4 000 
kg de ciment i l-a „răpit" tova
rășului Rîbu pe adjunct, ci consta
tările organelor de miliție. Nemai- 
știind ce argumente să găsească în 
apărarea protejatului său, semnatarul 
filotim ajunge să invoce „circumstan
țe" de-a dreptul rizibile: „...începînd 
cu anul 1963. tov. Dumitru Dragomir 
avea o serie de necazuri cu soacra..."

★
— Potrivit dispozițiunilor codului 

nostru penal — ne spune tov. Gh. 
Pașa, președintele Tribunalului mu
nicipiului București — la stabilirea 
si aplicarea pedepsei, instanțele ju
decătorești trebuie să tină seama, a- 
lături de alte criterii de individuali
zare a acesteia, de persoana infrac
torului și de împrejurările care a- 
tenuează sau agravează răspunderea 
penală. Astfel, conduita bună a in
fractorului înainte de săvîrșirea ac
țiunii constituie circumstanță ate
nuantă. Pentru a veni efectiv în 
sprijinul organelor chemate să aplice 
legea, caracterizările ce se dau celor 
trimiși în judecată trebuie să înde
plinească o singură condiție — dar 
de maximă răspundere: să fie con
forme cu adevărul.

Cei solicitați pe această cale să 
ajute la stabilirea adevărului trebuie 
să mediteze asupra faptului că o ca
racterizare semnată de ei nu este 
un simplu petec de hîrtle, un act de 
complezență administrativă. Ea anga
jează o serioasă responsabilitate so
cială, o atitudine civică. în lumina 
înaltei griji față de păstrarea avu
tului obștesc.

LUCRĂRILE SESIUNII COMISIEI MIXTE 
MINISTERIALE ROMÂNO-IRANIENE

La 24 iulie au început la Minis
terul Comerțului Exterior lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte ministeriale româno-ira- 
niene.

Delegația română este condusă

de Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, iar delegația 
iraniană de Alinaghi Alikhani, mi
nistrul economiei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Delegația cubaneză, condusă de 

Manuel Gutierez Vega, adjunct al 
ministrului minelor, metalurgiei și 
combustibililor lichizi din Cuba, 
care ne-a vizitat țara la invi
tația Ministerului învățămîntului, a 
plecat miercuri la amiază. La aero
portul Băneasa. delegația a fost con
dusă de reprezentanți ai Ministerului 
Învățămîntului și altor instituții cen
trale, precum și de Zenen Buergo, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Cubei la București.

★

Cu prilejul zilei naționale a Repu
blicii Arabe Unite, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, au or
ganizat miercuri la Casa de cultură 
a I.R.R C.S. o seară culturală. După 
cuvîntul de deschidere rostit de Cos- 
tică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Achim Popescu, lector la Facultatea 
de Istorie a universității „București", 
a ținut conferința „Aspecte ale cul
turii din Republica Arabă Unită". 
Printre cei prezenți se aflau Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai I.R.R.C.S. și ai altor institu
ții centrale din Capitală, oameni de 
artă și cultură, ziariști. Au fost de 
față Mohamed Fahmy Hamad, am
basadorul Republicii Arabe Unite la 
București, și alți membri ai corpului 
diplomatic. în continuare a fost pre
zentat un program de filme documen
tare realizate de studiourile din 
R.A.U.

★
Începînd de miercuri, publicul 

bucureștean are ocazia să viziteze, în 
sălile Muzeului de Artă, o expoziție 
cu un caracter aparte : „Tezaurul ira
kian". Vizitatorul poate admira aici 
peste 300 de piese, capodopere ale 
artei mesopotamiene, realizate cu mi
lenii în ui mă de iscusiți meșteri ano
nimi. Colecția prezentată cuprinde 
mărturii reprezentative pentru diver
sele etape de dezvoltare ale culturii 
mesopotamiene. La vernisaj au luat 
cuvîntul Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură și

Artă, și Abdul Odip al Tikriti, spe
cialist la Departamentul antichităților 
din Ministerul Culturii irakian.

★

Miercuri a sosit în Capitală, dr. 
Wolfgang Pohle, reprezentantul con
cernului Friedrich Flick K.G., îm
preună cu un grup de oameni de a- 
faceri din R. F. a Germaniei, pen
tru a purta discuții în probleme pri
vind cooperarea în domeniul turis
mului. La aeroport, oaspeții au fost 
întîmpinați de Nicolae Bozdog, pre
ședintele Oficiului Național de Tu
rism. A fost de față Erich Stratling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București.

*

Miercuri s-a înapoiat în portul 
Constanța, bricul „Mircea", nava 
școlii militare superioare de marină, 
care a făcut o călătorie de curtoazie 
în Italia, la Napoli. în drum spre 
patrie, bricul „Mircea" a făcut o 
escală de trei zile la Istanbul, unde 
echipajul românesc s-a întîlnit cu 
elevii școlii militare de ofițeri de 
marină ai Turciei și a luat parte la 
întreceri sportive organizate între 
elevii celor două școli militare de 
marină.

(Agerpres)

Tragerea 

de amortizare 

a asigurărilor mixte 

de viață pe luna iulie
Administrația Asigurărilor 

de Stat anunță că tragerea de 
amortizare pe luna iulie 19'>S 
a asigurărilor mixte de viață 
are loc la 31 iulie in orașul 
București.

Pentru a participa la această 
tragere este necesar ca asigu- 
rații să-și achite la termen ra
tele de primă.

Plecarea delegației 
Uniunii Naționale 
Africane din Tanzania

Miercuri a părăsit Capitala dele
gația Uniunii Naționale Africane 
din Tanzania (T A.N.U.). condusă 
de tovarășul Jackson Kaaya. preșe
dintele Comitetului regional A- 
rusha. membru al Comitetului 
Executiv Național al T A.N.U., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
rîeasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Plecarea delegației 
de activiști 

ai P. C. Bulgar
Miercuri seara a părăsit Capitala 

delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Bulgar, condusă de Gan- 
ka Zlatinova, membru supleant al 
C.C. al P.C.B., secretar al Comi
tetului raional Kircov-Sofia al 
P.C.B., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în schimb 
de experiență în țara noastră.

La plecare, la aeroportul Bă
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășul Gheorghe Năstase, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Erau de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

întoarcerea 
din R. P. Ungară 

a delegației de

SPORT
Sportivi români la Festivalul

Mondial al Tineretului șl Studenților
Intre 29 iulie și 5 au

gust se vor desfășura 
întrecerile sportive din 
cadrul celui de-al 
IX-lea Festival Mondial 
al Tineretului si Stu
denților de la Sofia.

Sportivii români vor 
participa la următoa
rele discipline sportive : 
atletism, baschet, box. 
ciclism, lupte areco-ro-

CONSTANȚA

mane, handbal, haltere, 
natatie. tenis de masă 
si tenis de cîmp.

Din lotul de circa 50 
de sportivi, fac parte, 
printre alții, vunoscuții 
campioni si recordmani 
naționali : Viorica Vis- 
copoleanu, Ion Șerban 
(atletism); Dorin Giur- 
giucă, Adalbert Rethi

(tenis de masă); Vladi
mir Moraru, Nicolae 
Tat (natatie); frații Ne- 
goescu. Vasile Burlacu 
(ciclism) ; Ion Enache 
(lupte greco-romane) ; 
Sanda Dumitrescu. Eca- 
terina Vogel (baschet); 
Pavel Nedelcea. Mihai 
Goanță (box); ludit 
Dibar (tenis de cîmp).

Competiția internațională de ciclism
„Criteriul

La Constanța a început compe
tiția internaționala de ciclism „Cri
teriul juniorilor" la care participă 
tineri rutieri din Franța, Ungaria 
și România. Prima etapă, disputată 
pe șoseaua Constanța — Tulcea 
(98 km) a revenit alergătorului ro-

juniorilor1*
mân M. Hrisoveli (Brăila), crono
metrat cu timpul de 2h 21'46". In 
același timp au sosit: P Cîmpeanu 
(Olimpia București), G. Debreczeny 
(Tg. Mureș), Daniel Lamy (Franța). 
Astăzi are loc proba contracrono- 
metru individual (20 km).

în cîteva rînduri

ȘOSEA NAȚIONALĂ
MODERNIZATĂ

A fost deschisă pen
tru circulație, complet 
modernizată și asfalta
tă, șoseaua națională 
Reghin-Toplița, în lun
gime de peste 70 km. 
Străbătînd cursul supe
rior al Mureșului, prin 
defileul Deda-Toplița, 
printr-o zonă montană 
de o rară frumusețe, 
șoseaua are o mare
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importanță economică 
ji turistică. La con
strucția ei, specialiștii 
au intîmpinat numeroa
se dificultăți tehnice. 
Ei au fost neooiți să 
modifice în mare parte 
traseul inițial atît pe 
orizontală cît și pe ver
ticală. In unele locuri, 
șoseaua a fost ridicată 
la 3—4 metri față de

nivelul inițial, pentru 
a fi ferită de inunda
țiile Mureșului. Aceas
tă importantă arteră 
rutieră permite traver
sarea Carpaților răsă- 
riteni prin pasul Tul- 
gheș-Cheile Bicazului, 
deschizînd accesul că
tre Țara de sus a Mol
dovei și către Hidro
centrala de la Bicaz.

(Agerpres)

activiști ai P.C.R.
I

Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Simion Do- 
brovici, prim-secretar al Comitetu
lui județean Vrancea al P.C.R., î| 
care, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
a făcut o vizită pentru schimb de 
experiență în R. P. Ungară, s-a în
tors miercuri „seara în Capitală.

La sbkire; pe âeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Andrei Cervencovici, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
numerele extrase la concursul nr. 30 

din 24 iulie 1968
Extragerea I: 7 40 28 34 38 30 — 

12 18.
Extragerea a Il-a: 1 9 4 21 27 23 — 

45 47.

• A FOST DEFINITIVAT CLASA
MENTUL FINAL al turneului inter
național feminin de șah de la Szar- 
vas (Ungaria) : 1. Elisabeta Polihro- 
niade (România) 10 puncte ; 2. Stad
ler (Iugoslavia) 9 puncte ; 3—4 Kar- 
kas. Szady (Ungaria) 8,5 puncte ; 5. 
Jianu (România) 8 puncte ; 6—7
Veroczi, Tompa (Ungaria) 7 puncte; 
8—9. Sikova (Bulgaria), Ivanka (Un
garia) 6,5 puncte etc.

• CONTINUlNDU-ȘI TURNEUL 
IN ȚARA NOASTRĂ, echipa bra
ziliană de fotbal Portuguesa Rio de 
Janeiro va evolua astă-seară pe sta
dionul Republicii din Capitală în 
compania formației bucureștene 
Steaua. Partida începe la orele 19,30.

o CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM desfășurat la Dublin, 
irlandezul Noel Carroll a egalat re
cordul european în proba de 880 
yarzi fiind cronometrat cu timpul de 
l’47”3/10. în prezent recordul Europei 
este deținut de vest-germanul Franz 
Josef Kemper și de englezul John 
Boulter.

O DUPĂ DISPUTAREA PARTI
DELOR ÎNTRERUPTE, cu o rundă 
înainte de terminarea turneului in
ternațional feminin de șah de la So
fia, în clasament conduc Gertrude 
Baumstark (România) și Iovanovici 
(Iugoslavia) cu cîte 8 puncte fiecare. 
Urmează în ordine : Asenova (Bul
garia) 7 puncte, Eretova (Cehoslova
cia) 6,5 puncte, Szilly (Ungaria). Tro- 
ianska (Bulgaria) 5,5 puncte etc.

• FEDERAȚIA INTERNAȚIO
NALĂ DE FOTBAL a selecționat un 
prim lot de 60 de jucători în vede
rea alcătuirii „echipei restul lumii", 
care va întîlni în noiembrie, la Rio 
de Janeiro, reprezentativa Braziliei. 
Din acest, Iot face parte și fotbalis
tul român Ion Pîrcălab. Alți jucători 
selecționați : Ball, Banks, H. Charl
ton, Moore, Wilson (Anglia) ; Euse
bio, Augusto, Simoes (Portugalia) ; 
Domenghini, Facchetti, Mazzola. Ri
vera (Italia); Metreveli, Iașin, Sester- 
nev (U.R.S.S.) ; Albert, Bene, Far- 
cas, Szucs (Ungaria) ; Best (Irlanda 
de Nord) ; Johnstone, Law, Lenoox 
(Scoția) ; Djaici. Fazlaghici. Osim 
(Iugoslavia). Selecția definitivă se 
va face la Guadalajara, la 8 octom
brie, cu prilejul congresului 
F.I.F.A.

9 TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI MONDIAL STUDEN
ȚESC DE ȘAH, care se desfășoară 
în prezent la Ybbs (Austria), a con
tinuat cu disputarea întîlnirilor din 
runda a 4-a. Echipa României a în
tîlnit formația Iugoslaviei, pe care 
a învins-o cu 2,5—1,5 puncte. Alte 
rezultate din grupa A : U.R.S.S.- 
R.D. Germană 3,5—0,5 ; Cehoslovacia- 
Islanda 4—0 ; Bulgaria-S.U.A. 2—2. 
In clasament conduce U.R.S.S. cu 
12,5 puncte. Echipa României ocupă 
locul șapte cu 7 puncte. în grupa B 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Scotia-Elveția 2—1 (1) ; Israel- 
Norvegia 3,5—0,5 ; Austria-Brazllia 
3—0 (1) ; Finlanda-Grecia 3—1.

0 CURSA AUTOMOBILISTICĂ 
DE PE CIRCUITUL DE LA HO- 
CHENHEIM a fost cîștigată de en
glezul David Piper, pe o mașină 
„Ferrari". El a realizat cel mai rapid 
tur, parcurgînd 6.768 km în l’57”8/10 
(medie orară 206,865 km).

0 ÎN RUNDA A 10-A A TURNEU
LUI DE ȘAH DE LA OHRID 
(Iugoslavia) Florin Gheorghiu a 
fost învins de marele maestru 
sovietic Lev Polugaevski. Parti
dele Hort-Matanovici, Gligorici- 
Ianosevici și Marici-Bukici s-au în
cheiat remiză. Restul partidelor s-au 
întrerupt. In clasament continuă să 
conducă Hort (Cehoslovacia) cu 7,5 
puncte, urmat de Portisch (Ungaria) 
7 puncte (1), Polugaevski (U.R.S.S.) 7 
puncte etc. Florin Gheorghiu ocupă 
locul 11 cu 4,5 puncte.

Duminică la Ploiești

Derbiul de trap
Pe hipodromul din Ploiești se 

dispută duminică dimineața 
„Derbiul de trap", principala 
alergare a anului, intrată în 
tradiția hipismului românesc. 
Derbiul — al cărui traseu mă
soară 2 800 m — este rezervat 
celor mai valoroși cai de 4 ani. 
Ora de start: 9,15.

Intr-un articol anterior, 
intitulat. „Va fi sau nu rea
lizat acceleratorul gigant ?“ 
(Scînteia, nr. 7745), comen
tam incertitudinea care s-a 
ivit în ce privește soarta 
proiectului de construire a 
unui mare accelerator de 
particule în cadrul C.E.R.N. 
(Organizația europeană 
pentru cercetarea nucleară), 
din care fac parte 13 state 
vest-europene. Această in
certitudine era provocată 
de hotărîrea Londrei de a 
nu mai participa, din con
siderente economice, la rea
lizarea proiectului. Ca unul 
care tocmai vizitasem cu 
puțin timp înainte sediul 
C.E.R.N. de la Geneva, am 
înțeles sentimentul de in
satisfacție al cercurilor 
științifice și al opiniei pu
blice largi în fața perspec
tivei de a vedea compromis 
un important program me
nit să contribuie la dezvol
tarea cercetărilor funda
mentale în scopul realizării, 
prin cooperare internațio
nală, de noi progrese în do
meniul atomului pașnic.

N-a trecut de la res
pectiva hotărîre a guvernu
lui englez decît o lună de 
zile și iată că un alt eve
niment vine să confirme 
că ceea ce s-ar putea numi 
„cazul C.E.R.N.", nu este 
un fenomen particular, izo
lat, ci expresia unui proces 
pe care presa occidentală 
îl definește ca „o criză a 
organizațiilor științifice 
(vest) europene". Am în 
vedere recenta conferință 
de la Paris a E.L.D.O. Re- 
ferindu-se la rezultatele 
acesteia, presa pariziană 
le-a caracterizat astfel : 
„Racheta Europa trăiește 
ore dificile" (LES ECHOS) ; 
„Cooperația spațială (vest) 
europeană compromisă"
(COMBAT) ; „Conferința 
E.L.D.O. —. un eșec" (LE 
FIGARO). Constatări cu o 
evidentă notă de regret, 
decurgînd din posibilitatea 
ca — și în cazul de față — 
importante proiecte științi
fice să rămînă doar în... 
stare de proiect.. Cu ce con
secințe ?

Să luăm un exemplu. In 
1972, Jocurile Olimpice de 
vară vor avea loc în Eu
ropa, la Miinchen. Cine și 
cum se vor transmite ima
ginile așteptate de sporti
vii din toată lumea ? In 
prezent, o asemenea ope
rație poate s-o întreprindă 
„Telstarul" american și 
„Molnia" sovietic. Țările

vest-europene consideră, ca 
o performantă științifică 
necesară și ca o chestiune 
de prestigiu să poată pune 
la dispoziție în acest scop 
și un satelit de telecomu
nicații al lor, pus pe or
bită de o rachetă de ase
menea confecționată de 
ele. Satelitul botezat „Sim
fonia" ar urma să fie 
realizat prin cooperare 
franco—vest-germană ; iar 
racheta lansatoare, „Euro
pa II", să fie opera 
E.L.D.O.

Se poate spera că așa va 
fi ? Un mare semn de în
trebare.

Dar mai întîi ce e 
E.L.D.O. ? Inițialele pro
vin de la titulatura engle
ză a „Organizației europe-

Sattelite Corporation). De 
aci, hotărîrea țărilor vest- 
europene de a ' coopera în 
cadrul E.L.D.O. și altor or
ganizații regionale.

Planurile E.L.D.O. pre
văd, între alte obiective, 
proiectarea unei rachete 
„Europa II", pentru lan
sarea de sateliți de televi
ziune. sistemul urmînd a fi 
inaugurat în 1972. cu ocazia 
viitoarelor Jocuri Olimpice.

Dar — așa cum releva 
cu ironie un ziarist occi
dental — se pare că la 
leagănul E.L.D.O. a ve
gheat o ursitoare rea. Căci, 
încă de la naștere, a cu
noscut repetate accidente, 
eșecuri.

Anglia a fost inițiatoarea 
E.L.D.O.. dar treptat, zelul

să supraviețuiască, modifi- 
cînd substantial proiectele 
inițiale și redistribuind co
tele de participare. Con
ferința s-a axat pe această 
a doua ipoteză și — așa 
cum observa „Figaro" — 
„E.L.D.O. continuă, dar... 
căci există un mare număr 
de «dar»“. Da. dar — pro
iectul „Europa 11“ fiind su
pus unui plan de „austeri
tate", în baza acestuia o se
rie de perfecționări teh
nice au fost amputate. Da. 
dar, — fiindcă deși de
pășirea costului a fost 
ajustată de la 100 la 49 
milioane de dolari, în ce 
privește repartiția sarcini
lor pentru această depășire 
nu s-a ajuns la nici un 
acord. Partea italiană nu

gigantic al C.E.R.N.), fie că 
privesc spațiul cosmic 
(E.S.R.O. — Organizația eu
ropeană de cercetări spa
țiale) sau biologia" (O.E.B.M. 
— Organizația europeană 
de biologie moleculară).

Sînt evidente implicațiile 
pe care această situație sau 
mai exact această involuție 
a cooperării științifice 
europene, le are atît pe 
plan științific si tehnologic 
cît și, mai general, pe plan 
politic. Proiectele respec
tive. dacă ar fi realizate, 
ar aduce contribuții de 
prestigiu la dezvoltarea re
voluției tehnico-știintifice 
contemporane, în care sînt 
interesate toate popoarele, 
întreaga civilizație.

In plus, nemulțumirea

Moment critic în cooperarea 
științifică vest-europeană

ne pentru construirea și 
lansarea de rachete spa
țiale" (European Launcher 
Development Organisation), 
din care fac parte Anglia, 
Belgia, Franța, Germania 
occidentală. Italia și Olan
da, precum și Australia, 
care pune la dispoziție 
baza de lansare de la Woo- 
mera. Organizația s-a năs
cut, acum vreo șase ani, 
din dorința amintitelor 
țări de a participa la cursa 
pentru progresul tehnico- 
științific într-un domeniu 
de covîrșitoare însemnăta
te nu numai pentru inves
tigarea „teoretică" a uni
versului, dar și pentru a- 
plicațiile practice de mare 
viitor. Ele nu concepeau, 
de pildă, ca telecomunica
țiile cosmice să se trans
forme în monopolul u- 
nei singure puteri, așa 
cum au intenționat mo
nopolurile din industria 
aetospațiulul S.U.A.. atunci 
cînd au fondat concernul 
COMSAT (Communication

ei s-a temperat, pînă cînd 
în aprilie anul acesta, 
ea și-a încunoștințat par
tenerii că-și reduce consi
derabil participarea la pro
gramele spațiale europene 
și că, de fapt, după 1971, 
cînd se încheie angajamen
tele asumate, nu va mai 
participa deloc la E.L.D.O. 
Stupoare, emoție — întru- 
cît abandonarea proiectului 
E.L.D.O. de către Anglia 
dădea o lovitură serioasă 
întregului sistem de coope
rare științifică dintre tari
le respective.

Dificultățile care se con
turau pentru E.L.D.O. în 
urma acestei hotărîri, erau 
cu atît mai serioase, cu cît 
noi calcule indicau că cos
tul proiectului va fi, inevi
tabil, substantial majorat 
fată de devizul initial.

Ce putea face, în aceste 
împrejurări complexe ac
tuala’ conferință E.L.D.O. 
întrunită la Paris ? Două 
ipoteze : să înmormînteze 
organizația sau să o facă

s-a declarat de acord nici 
cu amputările operate și 
n-a participat la votul asu
pra documentului final.

In acest fel, reprezentan
ții țărilor participante la 
conferință s-au despărțit 
fără un acord precis și fără 
prea mari șanse de a găsi 
un teren de înțelegere la 
viitoarea întîlnire. „Dacă în 
următoarele șase săptămîni. 
statele membre nu vor 
reuși să se pună de acord. 
E.L.D.O. riscă să dispară 
pur și simplu" — scrie „Les 
Echos".

Impasul nu privește însă 
numai E.L.D.O. „S-a confir
mat acum — subliniază re
dactorul științific al A.F.P.. 
Serge Berg — că criza ac
tuală nu ține numai de 
depășirile creditelor rela
tive la programele în curs, 
dar ea exprimă o situație 
de nemulțumire generală, 
care afectează toate organi
zațiile științifice (vest)euro- 
pene, fie că privesc atomul 
(Euratom și acceleratorul

opiniei publice din țările 
Europei vestice se explică 
prin aceea că eșecurile, 
tergiversările care intervin 
în realizarea respectivelor 
programe nu fac decît să 
adîncească așa numitul 
„technological gap", deca
lajul tehnologic, dintre 
Statele Unite și țările vest- 
europene, socotit de acestea 
din urmă ca fiind incompa
tibil cu capacitățile crea
toare de care ele dispun 
și cu năzuința lor de a-și 
aduce, pe picior de egali
tate, contribuția la dezvol
tarea economică mondială.

Drept motiv principal 
pentru blocarea, amputa
rea sau întîrzierea pro
gramelor initiate de res
pectivele organizații se in
vocă, invariabil, dificultă
țile financiare. Așa să fie ? 
Programul E.L.D.O. pentru 
construirea rachetei „Euro
pa 11“ nu reprezenta decît 
0,04 la sută din produsul 
național brut al țărilor 
europene interesate. Dar

bugetele acelorași tărl con
tinuă să prevadă sume uria
șe care reprezintă procente 
de ordinul zecilor din pro
dusul național, irosite pen
tru cheltuieli neproductive, 
pentru fabricarea sau per
fecționarea de noi și noi 
arme de distrugere. După 
unele calcule, cheltuielile 
militare ale statelor vest- 
europene, decurgînd din o- 
bligațiile lor față de 
N.A.T.O., s-au ridicat în 
1967 la 23 miliarde de 
dolari, sporind cu 16 la 
sută în decurs de trei ani. 
Prin urmare, fonduri pen
tru sateliți de televiziune 
s-ar putea găsi cu condiția 
să fie împărtășită concluzia 
că este inadmisibil și 
profund inuman ca pers
pectivele pe care le des
chid cuceririle științifice 
ale epocii noastre să fie sa
crificate pe altarul lui 
Marte.

Cei ce analizează feno
menul „crizei" instituțiilor 
științifice vest-europene 
pun și o altă problemă, 
anume aceea a extinderii 
cooperării în domeniul 
științific și tehnologic. Ast
fel, profesorul de la Sorbo- 
na, Pierre Auger, fost 
director general al E.S.R.O., 
într-un amplu articol pu
blicat în „Le Monde di
plomatique", scrie : „Oare 
asemenea decizii, care pri
vesc dezvoltările și bene
ficiile materiale, politice și 
intelectuale ale multor 
generații, nu ar trebui să 
fie ele mai curînd rezul
tatul discuțiilor largi și a- 
profundate duse pe planul 
Europei întregi ?" Articolul 
nu face precizări, dar ex
presia „Europa întreagă" 
nu poate fi interpretată 
decît în sensul că autorul 
are în vedere că a devenit 
din ce în ce mai perimată 
concepția după care Euro
pa înseamnă 6 țări vestice, 
cînd, de fapt, continentul 
nostru are 32 de state.

Interesele popoarelor 
Europei — ale tuturor po
poarelor ei 
concomitent

— pledează 
pentru pași

consecvenți în direcția 
destinderii șl dezarmării și,
implicit, pentru cea mai 
largă cooperare internațio
nală.

Ion FINTINARU



REUNIUNEA
DE LA NIAMEY 
ÎN PROBLEMA 
NIGERIANA

NIAMEY 24 (Agerpres). — La 
Niamey continuă convorbirile preli
minare nigeriano-biafreze, consacra
te în actuala fază problemei urgen
te a ajutorului victimelor războiului. 
Reuniunea de marți, la sfîrșitul că
reia delegațiile au fost reduse la 
cite doi membri fiecare, nu a fost 
marcată de vreun progres în pro
blema stabilirii modalității precise 
de transport al ajutoarelor în hrană 
și medicamente oferite de o serie 
de organizații internaționale. Gu
vernul de la Lagos insistă în 
continuare asupra unei rute terestre. 
Partea biafreză se teme însă că a- 
ceasta ar putea facilita un atac fe
deral în zonele deținute încă de 
forțele colonelului Ojukwu. Ea a 
propus demilitarizarea zonei Port 
Harcourt și trimiterea pe aici a a- 
jutoarelor. sub controlul unei forțe 
internaționale furnizate de zece sta
te africane (Tanzania. Gabon. Coas
ta de Fildeș și Zambia, care au re
cunoscut Biafra și Camerun. Congo- 
Kinshasa. Etiopia. Ghana. Liberia și 
Niger, care sînt membre ale Comi
tetului O.U.A. pentru Nigeria). Gu
vernul de la Lagos a respins, la rîn- 
dul său, propunerea biafreză.

După încheierea reuniunii de 
marți, transmite agenția Reuter, 
delegatul nigerian. Allison Ayida, a 
declarat că atmosfera convorbirilor 
este mai bună decît la negocierile 
de Ia Kampala. întrerupte, după 
cum se știe, ca urmare a nereali- 
zării nici unui compromis. Șeful sta
tului federal, generalul Gowon, și-a 
exprimat însă din nou hotărîrea de 
a nu înceta lupta înainte de obți
nerea unei victorii complete.

Pe de altă parte ambasadorul Ni
geriei în Etiopia, O. Sanu, a anunțat 
cu prilejul unei conferințe de presă 
că tratativele finale de pace nige
riano-biafreze vor începe în primele 
zile ale lunii august, la Addis Abeba. 
Sanu, care a participat la convorbi
rile preliminare angajate de cele 
două părți beligerante în capitala 
Nigerului, a precizat că în cadrul 
tratativelor de la Addis Abeba se va 
căuta o soluție care să pună definitiv 
capăt îndelungatei crize nigeriene.

Incidentele izbucnite marți seara în orașul Cleveland (statul Ohio) au con
tinuat în cursul zilei de miercuri. Schimbul de focuri între negri și poliție 
a făcut pînă în prezent 10 victime, dintre care trei polițiști. Alte 18 per
soane au fost rănite. Guvernatorul statului Ohio, James Rhode, a ordonat 
mobilizarea a 15 000 de membri ai gărzii naționale, care au folosit vehicule 
blindate împotriva grupurilor de negri. Situația din oraș continuă să se 

mențină încordată

Sprijin deplin conducerii 
P. C din Cehoslovacia

PREȘEDINTELE
REPUBLICII CHILE 

A PRIMIT PE 
AMBASADORUL 

TĂRII NOASTRE
SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager

pres). — In legătură cu plecarea 
sa definitivă, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Chile, 
Dumitru Fara, a fost primit la 
23 iulie de președintele republicii. 
Eduardo Frei Montalva. Cu acest 
prilej, între președintele Republicii 
Chile și ambasadorul român a avut 
loc o convorbire cordială.

Cu același prilej a avut loc un 
cocteil oferit în saloanele Amba
sadei Republicii Socialiste Româ
nia. Au participat președintele Se
natului chilian, dr. Salvador Al
lende, senatori și deputați, funcțio
nari superiori din Ministerul rela
țiilor externe, șefi de misiuni di
plomatice acreditați în Chile, oa
meni de artă și cultură, ziariști și 
oameni de afaceri.

VIZITA TOVARĂȘULUI
PAUL NICULESCU-MIZIL
ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 24 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite) 
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
ăl C.C al P.C.R., a sosit la 24 iu
lie la Belgrad într-o scurtă vizită

de prietenie în R.S.F. Iugoslavia.
Seara, tovarășul Mialko Todoro- 

vici, secretar al Comitetului Exe
cutiv al C.C al U.C.I., a oferit o 
masă în cinstea tovarășului Paul 
Niculescu-Mizil, care se află la 
odihnă în Iugoslavia.

1N ȘEDINȚA GUVERNULUI FRANCEZ

Dezbatere în problemele 
dezarmării

Uruguayul
în pragul unei 

încercări
de forțe?

PRAGA 24 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. informează că la 
Praga a avut loc ședința extraor
dinară a Prezidiului Uniunii Zia
riștilor Cehi, la care s-a discutat 
actuala situație politică sub as
pectul mijloacelor de informare în 
masă. Participanții au adoptat o 
declarație în care se arată că spri
jină pe deplin programul de ac
țiune al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, programul democra
ției socialiste.

Ziariștii sprijină pe deplin po
litica conducerii P.C.C. și a Fron
tului Național, îndreptată spre re
naștere, ajută la consolidarea ro
lului conducător al P.C. din Ce
hoslovacia, pe baza adevăratei în
crederi a opiniei publice. Ei do
resc dezvoltarea prieteniei cu U- 
niunea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste, o astfel de dezvoltare în

CONVORBIRILE DE LA PARIS DINTRE 
DELEGAȚIILE R. D. VIETNAM Șl S. U. A.

PARIS 24. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
Miercuri a avut loc cea de-a 14-a 
ședință a convorbirilor oficiale din
tre reprezentanții guvernelor R. D. 
Vietnam și S.U.A. Ședința a durat 
trei ore. Reprezentantul guvernului 
R. D. Vietnam, ministrul Xuan 
Thuy, a cărui cuvîntare a fost citită 
de adjunctul său Ha Van Lail, a 
criticat cu severitate conținutul co
municatului final al întîlnirii de la 
Honolulu dintre președintele John
son și șeful regimului de la Saigon, 
generalul ThieU, subliniind că acest 
document este destinat „să justifi
ce actele de agresiune ale S.U.A.". 
Comunicatul, a spus reprezentantul 
nord-vietnamez, eludează problema 
încetării necondiționate a bombarda
mentelor și tuturor actelor de răz
boi împotriva Vietnamului de nord 
și tocmai o asemenea ignorare face 
ca la Paris convorbirile oficiale să 
nu progreseze. Examinînd diversele 
propuneri prezentate de reprezen
tantul american, ministrul Xuan 
Thuy a relevat că „ele nu sînt de- 
cît manevre pentru evitarea scopu
lui principal al convorbirilor" și 
constituie „o falsificare a acorduri

lor de la Geneva din 1954". Toate 
aceste propuneri, a declarat el. sînt 
„absurde și nesincere". Vorbitorul a 
reafirmat că o soluție justă a pro
blemei vietnameze nu poate să se 
întemeieze decît pe propunerea în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și pe programul politic al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

în. cuvîntarea sa. reprezentantul 
S.U.A., Averell Harriman, s-a refe
rit la întîlnirea de la Honolulu, re
petând argumentarea americană po
trivit căreia prezenta trupelor 
S.U.A. în Vietnamul de sud și răz
boiul pe care-1 duc ar fi legitime. El 
a contestat dreptul Frontului ’Natio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud de a reprezenta legal poporul 
sud-vietnamez și a propus angaja
rea unor convorbiri între guvernul 
marionetă de la Saigon și guver
nul R. D. Vietnam. Harriman a so
licitat, de asemenea, unele explica
ții privitoare la conținutul memo
randumului Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam din 17 
iulie.

Ședința următoare a convorbirilor 
va avea loc miercurea viitoare.

cadrul căreia în relațiile recipro
ce să fie înfăptuit cu consecvență 
principiul respectării suveranității, 
independenței naționale și de stat.

Ziariștii cehi adresează colegilor 
lor din țările ai căror reprezen
tanți au semnat scrisoarea de la 
Varșovia rugămintea de a infor
ma opinia publică din țările res
pective despre poziția Cehoslova
ciei și situația reală din țară.

PRACA 24 (Agerpres). — Uniunea 
compozitorilor cehoslovaci a adresat 
la 24 iulie uniunilor compozitorilor din 
cinci țări socialiste o amplă scrisoare 
în care le informează despre actuala 
situație din viața politică și culturală 
cehoslovacă. Totodată, Uniunea com
pozitorilor cehoslovaci invită repre
zentanți ai uniunilor compozitorilor 
din cele cinci țări să vină în Ceho
slovacia „pentru a se convinge ei 
înșiși că muzica răsună ca și pînă acum 
în atmosfera calmă a Cehoslovaciei".

Un interviu ui primului loc
țiitor al ministrului afaceri
lor externe al Cehoslovaciei

ROMA 24 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția C.T.K., într-un in
terviu acordat reprezentanților pre
sei cu ocazia vizitei pe care o face 
la Roma. Jan Pudlak, prim locții
tor al ministrului afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace, a arătat că 
„actuala situație din Cehoslovacia nu 
trebuie privită sub un aspect dra
matic". Ei a relevat importanta ati
tudinii Cehoslovaciei fată de cele
lalte țări socialiste. Pudlak a carac
terizat criticile formulate la adresa 
Cehoslovaciei de către participantii 
la întîlnirea de Ia Varșovia, drept „o 
regretabilă neînțelegere". Pentru Ce
hoslovacia. a spus el. o dezbinare 
cu Uniunea Sovietică si cu ce’elalî? 
țări socialiste este „imposibilă". J. 
Pudlak si-a exprimat convingerea 
fermă că situația care s-a creat va 
fi rezolvată în mod nrietopeșo. Ce
hoslovacia. a arătat el. int—.‘•’on""- 
ză să resnecte întocmai obligați’-'" 
sale ce dec""" din calitate" de 
membru al Tratatului de la Varșo
via. Ea este capabilă să-si apere 
frontierele de v«<rt >n totoresele ei 
proprii și ale aliatilor ei.

ATENA

Uorul României 
a prezentat 

scrisorile de acreditare
ATENA 24 (Agerpres) — La 

24 iulie a.c., Francisc Păcurariu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Grecia, a prezentat 
scrisorile de acreditare regentului 
Gheorghios Zoitakis.
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(Urmare din pag. I)

legațiilor prezente au relevat că în 
cazul războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam ne aflăm în fața unei crime 
de agresiune, căreia îi sînt proprii 
toate caracteristicile cunoscute ale 
unui asemenea fenomen. Agresiunea 
americană în Vietnam, în toate eta
pele sale distincte, are ca trăsătură 
comună încălcarea continuă a drep
tului internațional contemporan.

în argumentarea acestei teze, vor
bitorii au remarcat că violarea drep
turilor fundamentale ale poporului 
vietnamez s-a concretizat, in primul 
rînd, în sabotarea premeditată a tu
turor instrumentelor convenționale 
internaționale și, în principal, a 
acordurilor de la Geneva.

în al doilea rînd, Statele Unite 
au practicat și practică această in
tervenție politică și militară în 
scopul menținerii Vietnamului de 
sud în situația de stat marionetă — 
pilon al expansiunii americane în 
această regiune geografică — acțiu
ne care pe plan juridic constituie 
de asemenea o violare flagrantă a 
acordurilor de la Geneva. De 
asemenea, au fost întreprinse în 
mod premeditat și provocator, es
caladarea războiului în Republica 
Democrată Vietnam. Atacurile în
dreptate împotriva Republicii De
mocrate Vietnam reprezintă o a- 
gresiune calificată împotriva unui 
stat suveran și independent — cea 
mai gravă încălcare a legilor Inter
naționale. Acest act încarcă pe au
torii lui de cea mal serioasă răspun
dere internațională.

în cadrul discuțiilor, uniî vorbi
tori au arătat că această agresiune 
brutală și-a găsit totuși sprijinitori 
printre unii juriști americani, care 
au depus și depun eforturi pentru 
a justifica „legalitatea" actelor agre
sive întreprinse de S.U.A. Interven
ția americană în Vietnam este pre
zentată de unii din aceștia ca avînd 
drept principal scop „autodetermi
narea veritabilă". Nu există însă ar
gumente pentru o asemenea afirma
ție. Dreptul internațional contempo
ran interzice în principiu interven
ția sub orice formă și sub orice pre
text în treburile Interne ale altui 
stat. Aceasta decurge din necesitatea 
general recunoscută a apărării suve
ranității și egalității în drepturi a 
statelor și a dreptului inalienabil ai 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta. Respectarea neabătută in re

lațiile internaționale a principiilor 
suveranității și independentei națio
nale, egalității în drepturi și neames
tecului în treburile interne ale altor 
state constitnie o condiție esențială 
a întăririi păcii, colaborării interna
ționale și progresului în lume. De 
aceea, încercările teoretice de a găsi 
o fundamentare „juridică" interven
ției americane în Vietnam se si
tuează pe o platformă contrară nor
melor unanim admise ale dreptului 
internațional și cerințelor păcii și 
securității popoarelor.

în cadrul discuțiilor s-au făcut 
numeroase referiri la textele care

dreptului internațional prin acțiunile 
întreprinse de S.U.A. în Vietnam a- 
pare evidentă, prin realitățile create, 
și în toată amploarea sa, prin con
secințele provocate. Unitatea națio
nală a Vietnamului a fost supusă 
unei grele încercări, dreptul poporu
lui vietnamez de a dispune liber de 
soarta sa a fost. încălcat și profund 
nesocotit, iar principiul egalității în 
drepturi a popoarelor, care se află 
la însăși temelia dreptului interna
țional, și în baza căruia alegerea re
gimului politic este de competența 
exclusivă a popoarelor, a fost neso
cotit în mod brutal.

Dreptul internațional 
înfierează 
crima de agresiune

consacră înadmisibilitatea interven
ției. Astfel, a fost invocat articolul 2, 
paragraful 4, din Carta Națiunilor 
Unite, care interzice statelor să re
curgă la amenințarea cu folosirea 
forței sau la folosirea forței împo
triva integrității teritoriale sau inde
pendenței politice a oricărui stat. 
Dezvoltînd această prevedere funda
mentală a Cartei O.N.U., rezoluția 
din 21 decembrie 1965 a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite cu pri
vire la neintervenție, adoptată în 
unanimitate, în paragraful 3, con
damnă „folosirea forței pentru a pri
va popoarele de identitatea lor na
țională” și recunoaște totodată tutu
ror statelor „dreptul inalienabil de 
a-și alege sistemul politic, economic, 
social și cultural fără nici o formă 
de amestec din partea vreunui alt 
stat".

în lumina acestor texte, violarea

Delegația Asociației Juriștilor din 
Republica Socialistă România a sub
liniat că principiile elementare ale 
dreptului internațional impun lichi
darea oricărui amestec în treburile 
altei țări indiferent de forma pe care 
o îmbracă și cu atît mai mult a ac
telor de agresiune. Succesul tra
tativelor americano-vietnameze de la 
Paris depinde de încetarea totală și 
necondiționată a bombardamentelor 
S.U.A. asupra Republicii Democrate 
Vietnam, de crearea condițiilor pen
tru ca poporul vietnamez să hotă
rască singur destinele vieții sale, fără 
nici un amestec din afară. Expresie 
a solidarității întregului popor român 
cu cauza dreaptă a poporului viet
namez, poziția juriștilor din Româ
nia față de agresiunea S.U.A. 
în Vietnam se înscrie pe linia apă
rării cu toată fermitatea a princi
piilor fundamentale ale dreptului in-

PARIS 24 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Palatul Elysee o șe
dință a guvernului francez consa
crată problemei dezarmării. Mi
nistrul afacerilor externe, Michel 
Debre, a prezentat poziția Franței 
în această problemă, arătînd că de
zarmarea nucleară trebuie să cu
prindă interzicerea fabricării arme
lor nucleare și distrugerea stocu
rilor existente. El a precizat că 
dezarmarea nu se poate limita nu
mai la bombele nucleare, fiind ne
cesară extinderea ei și asupra mij
loacelor de transport la țintă. Mi
nistrul francez a arătat că dezar
marea nucleară trebuie să compor
te în mod automat o profundă de
zarmare convențională.

Potrivit declarațiilor secretarului 
de stat al informațiilor, Le Theule, 
reuniunea a reafirmat importanța 
pe care o prezintă o eventuală în
cheiere a unui acord internațional 
privind comerțul cu arme și a unui 
acord de interzicere a armelor chi
mice și biologice.

După intervenția lui Michel De

bre, a luat cuvîntul președintele 
de Gaulle, care a arătat că Franța 
aderă la orice politică de dezar
mare, cu condiția ca aceasta să fie 
realistă și totală, adică să cuprindă 
bombele, stocurile, mijloacele de 
transport, și ca ea să fie con
trolată. ★

Miercuri, în Adunarea Na
țională Franceză a început ultima 
fază a dezbaterilor consacrate pro
blemei educației naționale. Această 
dezbatere, care a fost anunțată de 
primul ministru francez, Maurice 
Couve de Murville, în prima sa de
clarație în parlamentul francez, va 
trebui, potrivit cuvintelor sale, să 
permită cunoașterea punctelor de 
vedere și sugestiilor deputaților în 
această problemă. Edgar Faure, 
ministrul educației naționale, care 
a deschis discuțiile privind pro
blemele învățămîntului, a prezen
tat o lungă expunere a principiilor 
care au inspirat proiectul de re
formă guvernamental al învăță
mîntului francez.

MONTEVIDEO 24 (Agerpres). -a 
Intr-un manifest publicat la Monte
video, Convenția națională a munci
torilor din Uruguay arată că elemente 
ultrareacționare pregătesc o lovitură 
de stat, încercîna să profite de lipsa 
de popularitate și de prestigiu a gu
vernului.

în manifest se arată că oricine va 
încerca o lovitură de stat va trebui 
să facă față muncitorilor, care pre
văd în acest caz declararea unei greve 
generale imediate și ocuparea tuturor 
locurilor de muncă. Documentul face 
o analiză a situației create în urma 
decretării la 13 iunie a măsurilor de 
securitate și atrage atenția că ieșirea 
din această situație nu poate fi în 
nici un caz o lovitură de stat mili
tară. „Loviturile de stat nu au făcut 
decît să accentueze o politică con
trară intereselor populare și au dus la 
lichidarea organizațiilor sindicale", se 
arată în manifest.

în încheierea manifestului se arată 
că problemele țării pot fi soluționate 
prin încetarea plății datoriilor externe, 
crearea unui comerț exterior indepen
dent, naționalizarea băncilor particu
lare și alte măsuri preconizate în plat
forma Convenției naționale a mun
citorilor.
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agențiile de presă transmit:
Lâ Istanbul au avut loc 

miercuri noi demonstrații 
studențești ca urmare a decesului 
unui student rănit în cursul manifes
tațiilor antiamericane de săptămîna 
trecută. S-au produs ciocniri între de
monstranți, în majoritate studenți, și 
poliție. Aproximativ 30 de studenți 
au fost arestați.

La Pekin au fost semnate 
un acord între guvernul R. P. 
Chineze și guvernul R. D. 
Vietnam cu privire la ajutorul e- 
conomic și tehnic acordat de partea 
chineză Republicii Democrate Viet
nam și protocolurile de aplicare a a- 
cordului. Acordul a fost semnat de 
Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și de 
Le Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam.

să aplice, cu uneia modificări, toate 
măsurile luate de guvern pentru re
dresarea economiei franceze. Aceste 
măsuri prevăd acordarea de subvenții 
exportatorilor, precum și stabilirea 
unor contingente la importurile de 
automobile, aparate electromenajere și 
produse textile.

Direcția centrală de statis
tică a R. P. Bulgaria a dat 
publicității comunicatul cu 
privire la dezvoltarea econo
miei naționale în primul se
mestru al anului în curs, 
în ciuda condițiilor climaterice nefa
vorabile, se arată în comunicat, Bul
garia a obținut succese în inten
sificarea și creșterea rentabilității pro-

goslaviei, care se află în Cehoslova
cia în fruntea unei delegații econo
mice. A avut loc o convorbire în ca
drul căreia au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea colaborării econo
mice dintre cele două țări.

Direcția centrală de stat 
pentru statistică a R. D. Ger
mane a dat publicității comu
nicatul cu privire la dezvol
tarea economiei naționale în 
primul semestru al acestui an. 
în comunicat se arată că, în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
trecut, producția industrială a crescut 
cu 7,3 ia sută, productivitatea muncii 
cu 7 la sută, iar investițiile capitale 
cu 9 la sută, .

LONDRA 24 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Partidului laburist 
din Marea Britanie a recomandat 
miercuri alegerea lui Harry Nicholas 
în calitate de secretar general al 
partidului. Nicholas, în prezent unul 
din liderii puternicului sindicat al 
muncitorilor, din transporturi, care 
numără 1500 000 de membri, îl va 
înlocui pe Len Williams, retras re
cent din funcția de secretar general 
pentru a prelua pe cea de guverna
tor al Insulei Mauritius. Recomanda
rea Comitetului Ex"cutiv i-a surprins 
pe observatori, care se așteptări la 
numirea ca secretar general a actua
lului ministru al locuințelor, Anthony 
Greenwood. Se pare că dorința de a 
nu proceda în împrejurările actuale 
la o remaniere guvernamentală pe 
care numirea lui Greenwood ar fi 
impus-o se află la originea recoman
dării Comitetului Executiv.

Comisia unică a Pieței co
mune a hotărît să autorizeze Franța

a
ternațional contemporan, a înfăptui
rii și strictei respectări a acestor 
principii, spre folosul general al 
menținerii păcii și asigurării liber
tății tuturor popoarelor.

Conferința a adoptat, în încheierea 
lucrărilor sale patru rezoluții pe 
problemele dezbătute în comisii și 
o declarație denumită „Declarația de 
la Greroble". în rezoluția privind 
„ultimele aspecte ale mijloacelor și 
metodelor de război aplicate de for
țele de agresiune cu încălcarea drep
tului International" se arată că răz
boiul dus de Statele Unite în Viet
nam este un război ilegal, contrar 
normelor dreptului internațional și 
a Cartei Națiunilor Unite, un război 
criminal prin caracterul și metodele 
sale. în cuprinsul rezoluției se argu
mentează că în Vietnam se săvîrșesc 
crime de agresiune contra dreptu
rilor naționale fundamentale ale po
porului vietnamez și crime contra 
păcii, crime de război, crime de ge
nocid și crime contra umanității.

în „Declarația de la Grenoble" 
conferința face apel la opinia pu
blică mondială și în special la opinia 
publică americană să condamne răz
boiul de agresiune dus de S.U.A. în 
Vietnam cu violarea dreptului inter
național și să ceară guvernului Sta^ 
telor Unite: încetarea imediată ( 
necondiționată a bombardamentelor 
aeriene și navale și a tuturor altor 
acte de război î 
Democrate Vietnam, ... .
boiului de agresiune împotriva Viet
namului de sud ; i 
piilor de autodeterminare 
pentru reglementarea viitorului poli
tic în Vietnamul de sud fără nici 
un amestec străin ; retragerea tutu
ror trupelor Statelor Unite și ale 
aliatilor lor de pe teritoriul Viet
namului de sud ; 
Frontului Național de 
reprezentantul autentic 
din Vietnamul de sud 
pentru libertate.

Conferința mondială

I
I
I
I
I
I

a‘ 3 și | 
or I 

ie și a Tuturor altor ■ 
împotriva Republicii | 
nam ; încetarea răz- | 

ie împotriva Viei- _ 
acceptarea prînci- | 
rminare națională y

1
I
I
I
II

recunoașterea 
Eliberare ca 

populației 
lupta sa

el 
în
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pentru Vietnam a adresat un apel 
tuturor statelor din lume, tuturor 
oamenilor de bună credință de a-și 
spori eforturile lor pentru susține
rea poporului vietnamez în lupta sa 
justă.

La șantierele navale din Triest a început construirea celui mai mare petro
lier de fabricație italiană (227 000 tone)

ducției. Astfel, întreprinderile indus
triale de stat și cooperatiste au pro
dus cu 11,9 la sută mai mult decît 
în primul semestru al anului 1967.

Telegramă adresată de Klm 
Ir Sen lui Ho Șl Min. 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a adresat lui Ho Și 
Min, președintele C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, pre
ședintele R. D. Vietnam, o telegramă 
în care sprijină poziția guvernului 
R. D. Vietnam expusă în mesajul a- 
dresat cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a încheierii acordurilor de la 
Geneva și își exprimă solidaritatea 
cu poporul vietnamez luptător.

La Budapesta s-a dat publi
cității comunicatul privind 
îndeplinirea planului de stat 
al economiei naționale pe 
primul semestru al anului 1968. 
în această perioadă, producția indus
trială a crescut cu 6 la sută în com
parație cu aceeași perioadă a anului 
trecut. Dintre ramurile industriale, 
cele mai importante creșteri le-au înre
gistrat : industria chimică — 9 la sută, 
industria construcțiilor de mașini — 
8 la sută, industriile metalurgică și 
ușoară — 6 la sută, iar producția 
industriei alimentare — 7 la sută.

Președlntele guvernului ce
hoslovac, Oldrfch Cemik, a 
primit pe Rfkard Stainer, 
directorul general al Institutului fe
deral de planificare economică al Iu-

Discuții americano
J

vest-germane
in domeniul militar

Reprezentanții celor 18 sta
te africane asociate la Piața 
comună și ai „celor șase", întruniți 
marți la Kinshasa, au hotărît să se 
întîlnească din nou pentru a dezbate 
problema reînnoirii tratatului de aso
ciere care expiră anul viitor. Urmă
toarea reuniune va avea loc la Bru
xelles la 19 decembrie.

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
Marți au avut loc la Washington 
importante convorbiri americano- 
vest-germane. Atît ministrul apă
rării, Gerhard Schroder, cît și 
ministrul finanțelor al R.F.G., 
Joseph Strauss, s-au întîlnit cu 
înalte personalități americane, 
printre care secretarul de stat, 
Dean Rusk, ministrul apărării, 
Clark Clifford, și ministrul de fi
nanțe, Henry Fowler. Potrivit 
unor surse informate, convorbirile 
au prilejuit o amplă trecere în re
vistă a diverselor aspecte ale co
laborării militare dintre cele 
două țări, în special a posibilită
ților de achiziționare a unor can
tități de material aeronautic ame
rican. Au fost evocate, de ase
menea, relațiile Est-Vest, războiul 
din Vietnam și chestiunea compen
sațiilor pentru cheltuielile în de
vize destinate întreținerii trupelor 
americane pe Rin.

„Afacerea Sifar
din nou

ROMA 24 — Cores
pondentul Agerpres, 
Giorgio Pastore, trans
mite : Camera deputați- 
lor a luat din nou în 
dezbatere „afacerea Si- 
far“, pentru a șasea oară 
de la izbucnirea scanda
lului provocat de desco
perirea organizației mi
litare de informații ce 
purta acest nume. Des
coperirea organizației Si- 
far a scos la iveală mai 
multe liste cuprinzînd 
nume de persoane care 
urmau să fie arestate, 
o serie de hărți ale te
renurilor de antrena
ment militar, aeroportu

//

în actualitate
rilor și altor dispozitive 
militare. în ultimele 
luni, tuturor acestor date 
cunoscute li s-au mai 
adăugat moartea miste
rioasă a colonelului do 
carabinieri Rocca, mărtu
riile fostului președinte 
al Senatului, Merzagora, 
și alte fapte.

în cadrul dezbaterilor 
din Camera deputaților, 
inițiate în urma unei 
serii de interpelări, în
trebări și proiecte de 
lege propuse de Parti
dul comunist, Partidul 
Socialist Italian al Uni
tății Proletare, ca și de 
alte grupuri parlamen-

tare, toate partidele s-au 
pronunțat în favoarea 
unei anchete parlamen
tare care să ducă pînă 
la capăt acțiunile de 
descoperire a activității 
Sifar. Singurul partid, 
izolat de data aceasta 
în parlament, care s-a 
pronunțat împotriva an
chetei parlamentare a 
fost Partidul democrat- 
creștin, care, după cum 
se știe, a format recent 
guvernul monocolor de. 
tranziție. Datorită fap- ( 
tului că parlamentul 
urmează să ia vacanță, 
problema va fi reluată 
în toamna acestui an.
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