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PERFECTIONAREA CONTINUĂ

A ACTIVITĂȚII
UNIUNILOR COOPERATISTE

cerință a progresului tuturor 
cooperativelor agricole de producție

înaintarea în ritm susținut a țării 
noastre pe calea desăvîrșirii con
strucției socialiste, sarcinile econo
mise, politice, ideologice și social- 
cuhurale complexe ce le ridică sta
diul actual al operei de edificare a 
noii orînduiri impun în mod obiec
tiv creșterea neîncetată a rolului 
de conducător al partidului, a tutu
ror organelor și organizațiilor sale. 
Realizarea unei asemenea cerințe nu 
poate fi rezultatul unui proces spon
tan, ci doar al unei acțiuni perseve
rente de perfecționare continuă a 
structurii organizatorice a partidului, 
de îmbunătățire permanentă a stilu
lui și metodelor sale de muncă, cores
punzător condițiilor concrete și sar
cinilor fiecărei etape de dezvoltare 
a societății noastre.

întregul ansamblu de măsuri a- 
doptate de Congresul al IX-lea și 
Conferința Națională a P.C.R. cu 
privire la perfecționarea conducerii 
?i planificării economiei naționale, 
mbunătățirea organizării adminis- 

trativ-teritoriale a țării, crearea 
noilor organe de partid și de stat 
județene, municipale, orășenești și 
comunale se înscrie pe linia preo
cupării permanente a partidului de 
a rea cadrul organizatoric adecvat 
rit cării pe o treaptă calitativ supe
rioară a rolului conducător al orga
nizațiilor de partid, de a asigura 
perfecționarea tuturor laturilor ac
tivității economico-sociale.

Justețea acestor măsuri a fost 
verificată de rezultatele pozitive 
dobîndite în județul nostru, că și în 
celelalte județe ale țării, în răstimpul 
care a trecut de la constituirea noi
lor organe locale de partid și de 
stat. La obținerea acestor succese 
au adus o contribuție hotărîtoare or
ganizațiile de bază ale partidului.

Desfășurîndu-și activitatea în în
treprinderi, șantiere, instituții, uni
tăți agricole, acolo unde se înfăp
tuiește politica partidului, avînd un 
contact permanent și nemijlocit cu 
masele, cu realitățile și cerințele 
concrete din unitățile respective, or
ganizațiile de bază orientează forțe
le, energia și capacitatea comuniști
lor, a colectivelor în mijlocul cărora 
activează, la îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin din hotărîrile partidului 
și guvernului. în marea majorita
te a unităților de pe teritoriul ju
dețului și, în mod deosebit, la Sche
la de extracție Țicleni, întreprinde
rea minieră Motru, Uzinele Sadu, 
Combinatul de industrializare a lem
nului, Fabrica de țigarete și Fabrica 
de confecții Tg. Jiu, întreprinderile 
agricole de stat Cărbunești și Tg. 
Jiu, cooperativele agricole de 
producție din Tînțăreni, Plopșoru, 
Ticleni, Samarinești, Ionești și 
altele, organizațiile de bază își 
exercită cu tot mai multă com
petență rolul de conducător politic, 
se afirmă ca o puternică forță di
namică a colectivelor de muncă.

Nu este însă mai puțin adevărat

că, alături de acestea, există orga
nizații de bază a căror forță de mo
bilizare și activitate politico-organi- 
zatorică se fac încă slab simțite în 
viața colectivelor respective. Or, în
tărirea influenței în mase, a rolului 
conducător al tuturor organizațiilor 
de bază, care constituie baza orga
nizatorică a partidului, sporirea com
petenței și capacității lor reprezintă 
o condiție esențială a înfăptui
rii vastului program de înflorire a 
patriei, elaborat de partid.

Desigur, realizarea acestei cerințe 
depinde de un complex de factori, 
printre care calitățile moral-politice 
și profesionale ale comuniștilor, căli- 
rea lor partinică, consecvența cu 
care sînt promovate normele vieții 
interne de partid, trăinicia legături
lor organizațiilor de bază cu oame
nii muncii, capacitatea birourilor 
organizațiilor de bază de a pătrun
de în miezul fenomenelor și proce
selor economice și social-culturale 
din raza lor de activitate, de a găsi 
căile cele mai bune de soluționare 
a problemelor. în acest context un 
rol de mare însemnătate are crearea 
cadrului organizatoric cel mai propi
ce pentru activitatea fiecărei organi
zații de bază, creșterea numerică șl 
calitativă a rîndurilor ei, alegerea 
unor birouri de organizație capabile 
să conducă cu competentă între adu
nările generale întreaga muncă cu
rentă de partid, îmbunătățirea stilu
lui și metodelor de muncă, atrage
rea efectivă a comuniștilor la acti
vitatea de partid.

Izvcrîte din necesitatea de a îm
bunătăți în continuare formele și 
metodele de conducere a întregii 
vieți sociale, recentele hotărîri ale 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., privind îmbunătățirea struc
turii organizațiilor de partid din în
treprinderi, instituții și comune, pre
cum și pregătirea adunărilor și con
ferințelor de dări de seamă și ale
geri, au menirea de a asigura cadrul 
cel mai adecvat pentru exercitarea 
eficientă a rolului conducător al 
partidului în toate unitățile econo
mice și social-culturale de la orașe 
și sate, creșterea influenței politice 
și organizatorice în mase a organiza
țiilor de partid, activizarea intr-un 
grad mai mare a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii în îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid.

înlăturarea unor forme organiza
torice intermediare care s-au dove
dit inutile, ineficace — organizații 
de partid pe secții, sectoare, atelie
re, direcții, facultăți etc., din inte
riorul organizațiilor de bază, renun
țarea la crearea de organizații 
mici în cadrul cooperativelor agrico
le și în instituții, practică prin care 
se fărîmițează și dispersează forțele 
partidului, trecerea la constituirea 
de organizații de bază puternice, 
viabile, ca principală verigă în orga-

(Continuare în pag. a Iî-a)

a o ® m o b o a b n

Pentru rezolvarea numeroaselor probleme ridicata 
de noile relații de producție create după încheierea 
transformării socialiste a satului și de creștere a for
țelor de producție în cooperativele agricole au luat 
ființă, pe baza hotărîril Congresului al IX-lea al 
P.C.R., uniunile cooperatiste, organe proprii ale țără
nimii de îndrumare și conducere a cooperativelor a- 
gricole de producție. In felul acesta au fost asigurate 
condiții organizatorice și mai bune pentru încadrarea, 
în mod armonios, a agriculturii cooperatiste în pro
cesul legic al dezvoltării întregii economii, s-au asi
gurat, totodată, condițiile necesare pentru participarea 
mai largă a țărănimii la întărirea economico-organi- 
zatorică a cooperativelor agricole, la întreaga activi
tate de conducere a agriculturii.

în perioada care a trecut de la constituirea 
uniunile cooperatiste au desfășurat o activitate 
gată. Ea a avut drept urmare instaurarea tot 
fermă în cooperative a principiilor democrației 
peratiste, întărirea rolului adunării generale, ca
suprem de conducere a întregii vieți a cooperativei, 
promovarea metodelor muncii colective. în mod fi
resc, aceasta se reflectă și în realizările obținute în 
dezvoltarea economică și organizatorică a cooperati
velor agricole, în creșterea producției și a venituri-

lor, 
bo- 
mal 
coo- 

for

lor șl, pe această cale, în ridicarea nivelului de trai 
al satului.

Sarcina trasată de partid, de țărănime uniunilor 
cooperatiste este să-și axeze activitatea pe proble
mele principale ale cooperativelor agricole, acționînd 
prin metodele bine delimitate în documentele de par
tid și de stat. La Congresul cooperativelor agricole 
de producție, care a avut loc în martie 1966, s-a pre
cizat că una din principalele laturi de activitate a 
uniunilor cooperatiste o constituie îndrumarea coope
rativelor agricole în vederea mobilizării tuturor re
surselor materiale și umane pentru progresul multi
lateral al fiecărei cooperative și al întregii agricul
turi cooperatiste, pe baza respectării stricte a pre
vederilor statutului, a aplicării largi a principiilor 
democrației cooperatiste. Ce experiență au dobindit 
uniunile cooperatiste, care sînt direcțiile în care ac
ționează, ce metode folosesc și cu ce rezultate în ac
tivitatea de îndrumare a cooperativelor agricole 7

Aceste probleme au constituit obiectul anche
tei noastre publicate în pagina a IlI-a a ziaru
lui și în 
zentanți 
agricole, 
agricole

cadrul căreia și-au spus cuvîntul repre- 
ai uniunilor cooperatiste, ai direcțiilor 
președinți și specialiști din cooperativele

„Dinastia aburului* 
e pe sfîrșite. Locomo
tivele cu aburi, siluete 
cîntate de atîția poeți, 
sînt astăzi adevărate a- 
rătări arhaice compa
rate cu carcasa suplă 
și imaculată a locomo
tivelor cu motor Die
sel. Soarta vechilor ma
șini cu aburi e pecetlui
tă, anii lor de viață 
sînt numărați, pentru 
că pe arterele de oțel 
ale țării pătrund tot 
mai multe locomotive 
Diesel de tipuri și pu
teri diverse. Una din 
acestea este și ultima 
creafie a constructori
lor și proiectanților de 
la Uzinele „23 August" 
din Capitală: locomo
tiva Diesel cu transmi
sie hidraulică de 250 
C.P., denumită, pre
scurtat, LDH 25.

Noul prototip face 
parte dintr-o familie 
numeroasă care începe 
cu vechea locomotivă 
de 120 C.P. realizată 
într-o variantă destul 
de rudimentară cu mulți 
ani înainte și se con
tinuă cu tipurile mai 
noi de 350, 450, 100 și 
1250 C.P. construite în 
acești ani de muncito
rii și inginerii uzinei 
bucureștene.

— Care sînt motivele 
ce au impus crearea a- 
cestui nou tip — l-am 
întrebat pe inginerul 
Ion Dumitrache, spe
cialist în proiectarea de 
locomotive.

— Motivul esențial 
este însăși dezvoltarea 
industrială a țării. In 
ultimii ani, transportu
rile uzinale au crescut 
considerabil datorită a- 
pariției a numeroase 
șantiere, combinate și 
fabrici noi. Al doilea 
motiv îl constituie ne
cesitatea de a înlocui 
parcul de mici locomo
tive cu aburi, inefi
ciente, cu un mare con
sum de combustibil.

Mai întîi, noua loco
motivă a prins contur 
pe planșetele proiectan
ților. Prima lor grijă, 
direcția principală a 
cătitărilor lor, a fost 
aceea de a realiza o 
mașină cu performanțe 
superioare, cu caracte
ristici tehnice și de ex

ploatare la nivelul ce
lor mai ridicate exi
gențe.

— Deși cu o putere 
dublă, noua locomotivă 
are aceeași greutate, a- 
celași consum de metal 
ca și tipul precedent de 
120 CP — observă șeful 
proiectului, ing. H. Hol
bau. Viteza sa maximă 
atinge 55 km pe oră; 
la viteza medie de 33 
kmloră poate tracta o 
garnitură de 400 tone, 
ceea ce o face aptă 
pentru o gamă destul 
de largă de servicii.

Efortul colectivului 
de proiectanți poartă 
amprenta ingeniozității. 
In colaborare cu Insti
tutul de proiectări și 
cercetări pentru utilaj 
petrolifer, care a adap
tat și transformat un 
convertizor folosit la fo
raje în transmisie hi
draulică pentru noua 
locomotivă, proiectanta 
uzinei au urmărit apli
carea unor soluții mo
deme, perfecționarea 
unor organe și agre
gate folosite pînă atunci 
la tipul de 120 C.P. In 
afară de convertizorul 
amintit, a fost recon
struit reductorul inver- 
sor, formînd un element 
mecanic de sine stătă
tor, iar cuzineții de 
bronz au fost înlocuiți 
cu rulmenți.

— A fost necesară o 
mare doză de inventi
vitate practică, afirmă 
maistrul principal Pe
tru Vlăduț. Caracteris
ticile superioare, solu
țiile tehnice noi au pus 
probleme, uneori necu
noscute, în fața munci
torilor noștri care, alt
fel, au o veche expe
riență în construcția de 
locomotive. A existat 
uneori tendința de a 
folosi metode aplicate 
la vechiul tip de 120 
C.P., cu alte cuvinte 
am avut de furcă cu 
rutina. Tocmai de a- 
ceea am pus accentul 
pe ingeniozitate și pe 
precizie. Ne-am impus 
o exactitate de ceasor
nicari. Un singur exem
plu : între osii e o dis
tanță de 2900 mm, iar 
pentru echilibrarea per
fectă a locomotivei a

fost nevoie de o preci
zie de sutimi de mili
metru.

Spiritul practic ino
vator a constituit o ve
ritabilă „probă de exa
men" pentru Ion Ioni- 
ță și echipa lui de in
stalatori. Montînd sis
temul pneumatic al lo
comotivei, prin mîinile 
acestei echipe au tre
cut mii de țevi de dia- 
metre diverse, un com
plicat „aparat circula
tor" al mașinii. Difi
cultăți însemnate a tre
buit să învingă și echi
pa lui Clim Pangrate la 
montarea reductorului 
inversor, ca și oamenii 
lui Emil Stoia, un mun
citor vîrstnic, de un 
sfert de secol speciali
zat în montajul ansam
blului general al loco
motivelor.

Din punctul de vede
re al maniabilității, a- 
ceastă locomotivă ofe
ră condiții cu mult su
perioare celei de 120 
CP. Ștefan Groza, „pi
lotul de încercare" al 
uzinei, este literalmen
te îneîntat :

— Din experiența mea 
de mai mulți ani pot 
spune că manipularea 
acestei locomotive e cu 
15 la sută mai ușoară 
decit conducerea ve
chiului tip de 120 CP. 
Cîteva manete și bu
toane asigură pornirea, 
manevrarea și frînarea 
locomotivei, mersul 
fără șocuri ; cît pri
vește cabina de coman
dă, nu se deosebește 
prea mult de cea a lo
comotivei Diesel-elec- 
trice. Pentru iarnă e 
prevăzută cu calorifer, 
pentru vară are un sis
tem de ventilație, por
tierele se închid etanș, 
ca la frigider...

Garată pe linia de 
ieșire din hală, aproa
pe de porțile larg des
chise, această mică bi
juterie tehnică de... 25 
tone, acest „nou năs
cut" în familia locomo-

Paul DIACONESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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UNOR DATE MEMORABILE
Lupta eroic

Climatul ideologic în care 
ezvoltat mișcareas-a

muncitorească revoluționară
din România

L

din Vietnamul de s
NGUYEN DUC VAN

Șeful Reprezentanței permanente a F.N.E. din Vietnamul de sud 
în Republica Socialistă România

Constituirea acum 100 de ani a 
primei organizații muncitorești cu 
caracter politic din țara noastră — 
Asociația generală a muncitorilor 
din Timișoara — și crearea acum 75 
de ani a Partidului Social Democrat 
al Muncitorilor din România au mar
cat momente de o deosebită însem
nătate în procesul de organizare șl 
unire a forțelor proletariatului ro
mân. Acest proces a fost rezulta
tul firesc al evoluției societății ro
mânești în a doua jumătate a seco
lului trecut, al adîncirii contradicții
lor sociale și dezvoltării luptei de 
clasă, al concluziilor și experienței 
acumulate în cursul acestei lupte de 
clasa noastră muncitoare. In același

Dr. Nicolae COPOIU
I. FELEA

timp, o covîrșitoare importanță 
pentru dezvoltarea conștiinței și ma
turizarea politică a proletariatului 
a avut pătrunderea de timpuriu în 
România a marxismului. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae' Ceaușescu, 
„dezvoltarea luptei clasei muncitoare 
este legată indisolubil de apariția și 
răspîndirea în țara noastră a socia
lismului științific, a ideilor mar
xiste".

IROSIREA TIMPULUI-paradox 
al resteurantelor cm autoservire
în condițiile vieții mo

derne, utilizarea la maxi
mum a fiecărui ceas este 
un imperativ a cărui arie 
se răsfrînge, dincolo de zi
durile fabricilor sau insti
tuțiilor, în întreaga viață 
cotidiană. De aceea, stră
dania instituțiilor publice, 
a tuturor sectoarelor deser
virii sociale este îndreptată 
— sau cel puțin ar trebui 
să fie — spre găsirea ce
lor mai diferite mijloace 
de economisire a timpului 
cetățeanului.

Prin natura sa, comer
țul este, fără îndoială, cel 
mai solicitat dintre aceste 
sectoare. Nu există cetă
țean care să nu apeleze 
zilnic cel puțin la serviciile 
unui magazin oarecare. în 
toate orașele și-au făcut 
apariția magazine cu auto
servire. unități cu plata la 
vînzător, etc. care, chiar 
de la început, s-au bucurat 
de aprecierea publicului.

Si în sistemul alimenta

ției publice și-au găsit a- 
plicarea metodele moderne, 
mai rapide de deservire. 
Bufetele expres, restauran
tele cu autoservire au un 
public numeros. în vitrine
le încălzite sau reci, după 
specificul preparatelor ex
puse, poți găsi atît cele ne
cesare alcătuirii unei sim
ple gustări, cît și unui me
niu complet. Important este 
că această operație se poate 
face în cîteva minute, con
sumatorul alegîndu-și ceea 
ce dorește. Afluența de care 
se bucură absolut toate a- 
ceste localuri, în întreg 
cursul zilei, nu Iasă nici 
o umbră de îndoială asupra 
utilității lor. Dar lucrurile 
trebuie analizate și prin 
prisma eficienței econo
mice, întrucît restaurante
le cu autoservire nu pre
zintă avantaje doar pen
tru consumator, ci și pen
tru întreprinderile comer
ciale în subordinea cărora 
funcționează. Un calcul

prezentat de specialiști e 
edificator : în restaurante
le cu autoservire se reali
zează un milion de lei în
casări cu numai 96 de lu
crători, în timp ce aceeași 
sumă se realizează. într-un 
restaurant obișnuit, cu 138 
de ospătari; timpul de de
servire — pe consumator — 
se reduce, în medie, la 
15—20 minute, față de 
50—60 de minute în loca
lurile cu ospătari. Este mai 
mult decit limpede că a- 
cest gen de localuri are o 
eficiență economică ridica
tă. Se pot pune, deci, cîte
va întrebări : cum a evo
luat acest sistem de de
servire ? Este evoluția în 
pas cu cerințele consuma
torilor și cu principiile or
ganizării moderne a ali
mentației publice ?

Ne-am interesat, mai în- 
tîi, care este situația din 
punct de vedere numeric. 
Tovarășul Iuliu Boldeanu, 
director adjunct în Minis

terul Comerțului Interior, 
ne informează că în toată 
țara există 130 de restau- 
tante cu autoservire. Deci, 
foarte puține. Consecința : 
în mod paradoxal, aceste 
localuri, destinate anume 
deservirii rapide, economi
sirii timpului, au devenit, 
mai ales în anumite ore, 
adevărate surse de irosire 
a vremii. La restaurantul 
din Piața Palatului din Ca
pitală, cetățenii se așează 
la rînd cu ziare și cărți, 
pregătiți pentru o lungă 
așteptare. Ba chiar și la 
restaurantul „Lipscani", 
organizat după o metodă 
nouă, se pierde timp la 
casă.

Aceste constatări gene
rează întrebarea : nu se pot 
amenaja și organiza mai 
multe asemenea localuri, 
de vreme ce ele sînt ce
rute de public ?

— Noi sîntem interesat! 
în mărirea numărului aces

tui tip de unități, ne spu
nea directorul T.A.P.L. 
București. Cîte ceva, în a- 
ceastă direcție, am și fă
cut. în plin centru, pe Ca
lea Victoriei, se află în re
novare restaurantul „Vic
toria". După terminarea lu
crărilor, el se va înfățișa 
consumatorilor într-o nouă 
ipostază, net superioară, a- 
tît din punct de vedere 
estetic, cît și din cel al 
deservirii. Pe lîngă unită
țile cunoscute, încercăm a- 
cum o nouă variantă : bu
fetul cu autoservire. 
Se află în curs de a- 
menajare două asemenea 
unități — „Nicorești" și 
„Amzei". Ele vor fi înzes
trate cu utilaj adecvat 
pentru autoservire. După 
cum observați, este vor
ba mai mult de transfor
mări, de reprofilări.

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a V-a)

Ideile marxiste au găsit în Româ
nia un climat deosebit de favorabil 
datorită unui șir întreg de factori 
de ordin nu numai economic-social, 
dar și politic-ideologic. Se știe că 
proletariatul a apărut pe scena vie
ții politice din țara noastră Ia scurt 
timp după ce evenimente de mare 
însemnătate, cum au fost mișcarea 
din 1821 condusă de Tudor Vladi- 
mirescu și revoluția din 1848, răscoli
seră pînă în străfundurile ei socie
tatea românească. Participarea unor 
mase largi de țărani, meseriași, lu
crători din orașe la lupta de eli
berare socială și națională, deștep
tarea impetuoasă a conștiinței na
ționale au creat o stare de puter
nică efervescentă în popor, au a- 
prins și mai viu dorința de liber
tate și dreptate socială, de pro
gres și înnoire, de transformare a 
unor stări de lucruri devenite in
suportabile.

Idealurile care însuflețeau țărăni
mea, meșteșugarii și lucrătorii ora
șelor, păturile progresiste, antifeu
dale ale poporului și-au găsit o 
înaltă expresie în gîndirea social- 
politică a timpului, care a acțio
nat la rîndul ei ca un puternic fac
tor de potențare a acestor idealuri, 
de deșteptare și activizare a mase
lor în lupta pentru înlăturarea ser
vitutilor feudale, pentru emancipa
rea socială și națională. Este cunos
cut faptul că gînditori progresiști 
și revoluționari ca Nicolae Bălcescu, 
Cezar Bolliac, Mihail Kogălniceanu, 
C. A. Rosetti și alții au emis idei 
democratice de înaltă valoare cu 
privire la căile dezvoltării progresis
te a poporului român în con
dițiile acelei epoci, au argumen
tat cu o mare forță ideea drep
tului acestuia la o existență na
țională independentă, a dezro
birii marii mase a populației — 
țărănimea — de servitutile feudalis
mului, a dreptății și egalității sociale, 
a guvernării democratice, republica
ne. Pornind de la cerințele dezvol
tării societății și profund preocupați 
de înlăturarea stavilelor din calea 
progresului economic, social, politic 
al țării, gînditorii pașoptiști au avut 
în centrul atenției lor soarta maselor 
muncitoare, crearea unor condiții 
mai bune de viață pentru acestea, 
emanciparea lor politică și socia
lă. Cu excepționala putere de pă
trundere a gîndirii sale, Nicolae Băl
cescu, ideologul revoluției de la 
1848, a sesizat caracterul legic al 
dezvoltării ascendente a societății : 
„Intr-acest chip — scria el — vedem

în Vietnamul de sud, forțele pa
triotice desfășoară în mod neîntre
rupt operațiuni militare împotriva 
trupelor intervenționiste ale S.U.A. 
și a trupelor guvernului-marionetă 
de la Saigon, precum și a merce
narilor din alte țări asiatice, provo- 
cîndu-le pierderi grele. Cînd într-un 
sector, cînd în altul și uneori conco
mitent în diferite sectoare, acțiunile 
Armatei Populare de Eliberare iau 
o amploare deosebită, transformîn- 
du-se în ofensive care pun în derută 
pe agresor. Unele atacuri vizează 
direct baze militare americane, pu
ternic întărite cu tehnică militară 
ultramodernă, precum și pozițiile 
fortificate din orașe importante, in
clusiv Saigonul. în cursul acestora, 
agresorii suferă grele pierderi în oa
meni și în material de război. Ar
mata de eliberare și partizanii, pu
ternic sprijiniți de populație, izbu
tesc în unele cazuri să alunge ina
micul de pe teritorii vaste, lărgind 
astfel aria controlată de Frontul Na
țional de Eliberare. în teritoriile eli
berate, populația instalează puterea 
populară. Totul arată- astfel că co
tropitorii Vietnamului de sud nu au 
nici o perspectivă, că, oricît de grea 
este și va fi lupta de eliberare, po
porul vietnamez, unit în jurul 
F.N.E., bucurîndu-se de solidaritatea 
forțelor înaintate din lumea întrea
gă, este de nebiruit, iar cauza dreap
tă a Vietnamului va învinge.

Pentru evoluția actuală a luptelor 
din Vietnamul de sud este caracte
ristică desfășurarea recentei bătălii 
de la Tây Ninh.

în cursul a cinci săptămînl de 
lupte neîntrerupte, în perioada de la 
18 august la 21 septembrie 1968, For
țele Armatei Populare de Eliberare 
(F.A.P.L.) și populația din provincia 
Tây Ninh au repurtat mari victorii, 
atît pe plan militar, cît și pe plan 
politic. Capitala provinciei, orașul 
Tây Ninh, cu o populație de 80 000 
de oameni, se află situată lîngă fron
tiera cambodgiană, la aproximativ 
60 km nord-vest de Saigon.

în pofida bombardamentelor zil
nice ale aviației americane asupra 
orașului, a încercărilor disperate 
ale trupelor americane și saigoneze 
de a-și menține controlul în acest 
sector, patrioții și populația provin
ciei Tây Ninh au reconfirmat glo
rioasele lor tradiții de luptă împo
triva agresorilor. Ele zdrobiseră în 
ianuarie 1967 cea de-a doua, și cea 
mai mare, „contraofensivă strategi
că din anotimpul uscat" (operațiu
nea „Junction City"), condusă per
sonal de comandantul american, ge
neralul Westmoreland. Din acel mo
ment nu s-a mai produs nici o con
traofensivă strategică americană ; 
soldații americani s-au văzut nevoiți 
să rămînă doar în marile orașe și în 
punctele lor întărite.

în schimb, patrioții și populația 
Vietnamului de sud au continuat se
ria atacurilor fulgerătoare, purtînd 
războiul pînă în inima pozițiilor duș
manului, inclusiv în Saigon. Ofensi
va generalizată și atacurile simulta
ne ale forțelor patriotice din Viet
namul de sud, de la sfîrșitul lui ia
nuarie pînă în august 1968, au scos 
din luptă mai bine de 400 000 de 
soldați aparținînd forțelor america
ne și marionetelor lor. în perioada 
august-septembrie, prin atacuri pu
ternice și repetate, patrioții și popu
lația din Tây Ninh au zguduit pu
ternic centura de apărare a dușma
nului în nord-estul deltei Mekongu- 
lui, au distrus un inel important al 
liniei de apărare din jurul Saigonu- 
lui. Punctele nevralgice și punctele 
întărite ale dușmanului au fost lo
vite în mod direct și puternic. După 
mai multe săptămîni de lupte vio
lente, în cursul cărora trupele 
americano-saigoneze au fost în mod 
neîntrerupt obiectul atacurilor for
țelor patriotice, la 11 septembrie for
țele Armatei Populare de Elibe
rare au forțat orașul Tây Ninh, si- 
lindu-i pc ocupanți să se retragă în 
derută. Val după val, patrioții au 
străpuns apărarea inamicului din a-
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Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Transmit Excelenței Voastre, poporului și guvernului Republicii So
cialiste România cordiale mulțumiri pentru amabilul dv. mesaj și bunele 
urări adresate cu ocazia aniversării independenței Ciprului, exprimîn- 
du-vă, la rîndul meu, aceleași urări de bine

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru
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războaie, 
în șirul 
revoluția 
din pre-

MIȘCAREA MUNCITOREASCA

combaterea acestor concep- 
pentru orientarea mișcării

activitate. In ne- 
la moartea lui 
„Dacia viitoare",
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Lipsește
solicitudinea

că printr-atîtea stăvili, 
vărsări de sînge, chinuri 
veacurilor, istoria ne arată 
aducînd pe nația română 
faceri în prefaceri, în calea acelei 
legi universale a dezvoltării istorice 
a națiilor: ÎNĂLȚAREA PLEBEIA- 
NISMULUI LA PUTERE sau, după 
cum o formulăm noi, întregirea ro
mânului, vecinul, serful veacului de 
mijloc, în drepturile sale de om, de 
cetățean, și de nație" (subl. aut.).

în climatul social-politic-ideologic 
creat în țările române ca urmare a 
efervescenței revoluționare din pri
ma jumătate a secolului trecut, a ac
tivității teoretice a gînditorilor demo
crat!, au găsit teren de timpuriu 
Ideile socialismului utopic. Ce poate 
fi mai semnificativ, de pildă, decît 
constituirea, în 1835, de către Teodor 
Diamant, a falansterului de la Scă- 
eni, a doua încercare în lume 
de a transpune în viață principiile 
socialistului utopic Fourier ! Și 
acest experiment avea loc într-o 
țară aflată încă sub dominația oto
mană, cu 13 ani înainte de revoluția 
de la 1848 1

înfrîngerea revoluției de la 1848 
în Țările Române, departe de a 
slăbi contactul cu curentele progre
siste din Europa, a dus la intensi
ficarea acestui contact. Emigrant! 
români au avut strînse legățuri cu 
organizațiile revoluționare din apu
sul Europei, au aflat despre activi
tatea întemeietorului socialismului 
științific, Karl Marx, despre unele 
scrieri ale lui, ca de pildă „Mani
festul Partidului Comunist".

Prin formarea șl dezvoltarea prole
tariatului, care din a doua ju
mătate a seaolului trecut a început 
să se afirme tot mai puternic în 
viața social-politică a țării, ideile 
marxiste dobîndeau în România ex
ponentul lor firesc. Și este semni
ficativ pentru receptivitatea prole
tariatului din țara noastră fată de 
ideile marxiste faptul că la numai 
cîtiva ani de la crearea de către 
Marx a Internaționalei I, găsim deja 
în România o organizație muncito
rească ce 1 se afiliază — Asociația 
generală a muncitorilor din Timi
șoara, care a unit în rîndurile ei mii 
de muncitotl din Timișoara și din 
alte orașe ale Transilvaniei — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități.

Una din preocupările principale ale 
asociației din Timișoara a fost de 
a răspîndi ideile marxiste, de a-i 
educa pe membrii săi în spiritul a- 
cestor icSj. La Timișoara au fost 
aduse lucrări ale lui Marx și En
gels („Manifestul Partidului Comu
nist", „Procesul Comunist din Co
lonia", „Statutul Internaționalei I") 
colecția gazetei „Vorbote", organul 
secției din Geneva al Internaționalei 
ș.a. Conducătorul asociației, munci
torul reșițean Carol Farcaș, a stabi
lit un strîns contact cu secția din 
Geneva a Internaționalei, a purtat 
corespondență cu președintele a- 
eesteia, Johannes Becker, căruia l-a 
cerut să-i trimită un catalog cu 
„lucrări corespunzătoare 
mului".

în același timp, o serie 
intelectuali români, aflați 
în Apus, s-au înscris în 
Internaționalei din diferite orașe oc
cidentale (Gh. Panu, Mircea Rosetti, 
Vaslle Conta, Titus Dunca, Zamfir 
Arbore ș. a.).

Apartenența unor persoane izo
late șl a unor organizații muncito
rești la Internaționala I, înainte ca 
ele să fi fost unite într-o organiza
ție unică pe plan național, a 
caracteristică stadiului istoric 
care se născuse Internaționala.

Evenimentul care a iluminat 
tr-un mod fulgerător întreaga impor
tanță istorică a Internaționalei I și 
a impus personalitatea lui Karl Marx 
în opinia publică mondială a fost 
Comuna din Paris. Cercuri largi 
din opinia publică românească, care 
nutreau idealuri republicane, demo
crate, au fost răscolite de proclama
rea Comunei din Paris, văzînd în 
aceasta și o întruchipare a propriilor 
idealuri. Așa ne putem explica soli
daritatea cu lupta comunarzilor, so
lidaritate ce și-a găsit o vie mani
festare în prezența multor români pe 
baricadele Comunei.

în timp ce presa burgheză euro
peană împroșca cu noroi marxismul 
și Internaționala I, revista româ
nească „Familia" publica în decem
brie 1871 un editorial consacrat lui 
„Carolu Marx, președintele Interna
ționalei", însoțit de un reușit por
tret al acestuia. în același an ga
zeta „Albina", care nici ea nu era 
de inspirație proletară, își exprimă 
convingerea că printre cititorii ei „se 
găseau mulți simpatizanți ai Interna
ționalei". „De aceea, se scria în „Al
bina", noi pururea vom informa pe 
lectorii noștri despre pașii ce va 
face această asociațiune... căci în 
viitor lumea are să se aștepte la 
multe și mari lucruri din partea lu
crătorilor și a (celor) numiți socia
liști". Este interesant de relevat că 
în presa românească democratică au 
apărut in anul 1871 pasaje din lu
crările lui Karl Marx. în special 
din „Războiul civil din Franța". 
Toate acestea au contribuit la popu
larizarea unor idei ale marxismu
lui, ale socialismului științific. Și 
desigur că influenta acestor idei a 
fost unul din factorii care au fă
cut ca după 1871 muncitorii din țara 
noastră să treacă la o organizare 
mal temeinică (de pildă, crearea 
în 1872, la București, a Asociației ge
nerale a lucrătorilor din România, 
care-și propunea pentru prima oară 
să unească lucrătorii pe scară 
nală).

Adeziunea proletariatului 
Ia marxism a cunoscut forme 
te de exprimare. A fost, în primul 
rînd, recunoașterea lui Marx și En
gels ca autori principali ai teoriei 
științifice după care socialiștii din 
țara noastră căutau să se călăuzeas-

că în întreaga lor 
crologul publicat 
Marx de revista 
după ce se evoca neasemuita lui ac
tivitate creatoare, se scria: „Dacă 
posteritatea își va aminti cu recu
noștință de vreun om, acela va fi 
Karl Marx, care a contribuit atîta 
la elaborarea ideii emancipatoare a 
omenirii. Recunoașterea acestui ade
văr este cel mai meritat omagiu ce-l 
aducem memoriei marelui cugetă
tor". Corespondența dintre socialiș
tii români și Fr. Engels pornea toc
mai de la recunoașterea acestuia 
drept „capul nostru teoretic", cum 
se exprima Ion Nădejde, cu pri
vire la ..........................
liștilor

In al doilea rînd, se cuvine menționată _ . . ...
cialiștilor români de a răspîndl lu
crările lui Marx și Engels, dacă nu 
totdeauna printr-o traducere inte
grală, cel puțin prin prelucrări și re
zumate. în special începînd din de
ceniul al 9-lea, publicațiile socialis
te Ca -înainte". Rnmânin viânarp"

socialis-

de tineri 
la studii 

secții ale

fost 
în

în-

națio-

român 
varia-

fapt mișcarea la remorca forțelor 
politice ale burgheziei. în Transilva
nia se făcea simțită influența curen
tului oportunist revizionist, apărut 
în sînul social-democrației din im
periul austro-ungar, care nega ne
cesitatea revoluției proletare. Ele
mentele înaintate, revoluționare 
au desfășurat o activitate susținută, 
prin viu grai și prin scris, pen
tru 
ții, . 
muncitorești pe calea luptei po
litice consecvente împotriva cla
selor exploatatoare. „Este știut și 
simțit de muncitorii de azi — scria 
„Lumea nouă" — că interesele lor 
sînt potrivnice cu ale stăpînilor, că 
puterea capitalistă ține în robie e- 
conomică marea clasă muncitoare și 
pentru a smulge din gura lupului 
capitalist îmbunătățiri economice 
trebuie să întrebuințezi instrumen
te politice; să cucerești puterea po
litică pentru ca să poți îndruma spre 
calea dezrobirii economice; acesta 
este idealul social-democrației din 
întreaga lume. Si pentru realizarea 
lui se cer muncă și stăruință, se 
cere organizarea muncitorimii în 
partid politic, fără nici un amestec 
cu partidele burgheze conservatoare 
sau liberale".

Propaganda marxismului în Ro
mânia nu s-a limitat la un grup res- 
trîns de inițiați. Dimpotrivă, publica
țiile socialiste se editau tocmai pentru 
că erau cerute de societate. Faptul că 
tirajul revistei „Contemporanul" 
era unul dintre cele mai mari în 
cadrul publicațiilor românești din 
acele timpuri ilustrează grăitor re
ceptivitatea opiniei publice din țara 
noastră la ideile socialiste. Iar a- 
ceastă „opinie publică" se constituia 
în însuși mediul clasei muncitoare, 
aflată în plină evoluție organizato
rică. Cluburile și cercurile munci
torești create în ultimii ani ai de
ceniului al 9-lea, reflectînd crește
rea conștiinței clasei muncitoare, a- 
veau statute cu obiective clare în 
direcția luptei politice a proletaria
tului.

Convocarea unui congres pentru 
unificarea tuturor organizațiilor so
cialiste și muncitorești din țară pe 
baza unui program comun a căpă
tat dimensiunile unei acțiuni te
meinic pregătite. Trebuie să spu
nem, de altfel, că această convocare 
s-a anunțat cu aproape un an îna
inte, iar proiectul de program al 
noului partid ce urma să ia ființă 
a fost publicat în gazeta „Munca", 
încă din decembrie 1892 și amplu 
dezbătut. în cadrul unui ciclu de ar
ticole scrise în pregătirea Congre
sului, Constantin Dobrogeanu-Ghe- 

......._  ... ___ ___ .„ __ .li „Marea revoluție vii-
ureche, ba în bătaie de joc', ba în toare stă deci în luarea mijloace- 
chip cumințește și sfătuitor că la noi 
nu există proletariat și deci chestia 
industrială, că țara noastră e emi
namente agricolă, etc. și că deci so
cialismul sau n-are ce căuta la noi, 
sau că trebuie mărginit la țară, sau 
mișcarea domolită, studiul stărilor 
de lucruri din orașele noastre ne 
arată tocmai contrariul — se arăta 
într-un articol din ziarul „Munca" 
apărut în 1893. Social-democrația are 
un cîmp larg de activitate în Tara 
Românească, are menirea de a deș
tepta muncitorimea, de a o îndrep
ta spre cucerirea puterii politice, 
a-i îmbunătăți starea ei de astăzi".

în același timp mișcarea muncito
rească a avut de înfruntat curentele 
de dreapta și de stînga (anarhiste), 
care se manifestau în propriile ei rîn- 
duri, concepțiile reformiste care 
urmăreau să îngusteze lupta politi
că și să o mențină într-un cadru 
strict parlamentar, să plaseze de

sursele ideologice ale socia- 
români.

preocuparea constantă a so-

„înainte", „România viitoare1 
și mai ales „Contemporanul", 
manciparea", „Dacia ...........
„Revista .socială" au 
tensă activitate de 
popularizare a unor 
mentale ale marxismului.

Totodată este important să rele
văm că reprezentanți ai mișcării so
cialiste ca C. Dobrogeanu-Ghcrea, 
I. Nădejde, Raicu Ionescu Rion, Ște
fan Stîncă, A. Bacalbașa, Constan
tin Miile și alții, o dată cu populari
zarea ideilor marxiste, au pășit la 
analiza și interpretarea, pe baza 
lor, a realităților economice, politi
ce șl sociale ale țării noastre. Ei au 
scris zeci de articole și studii origi
nale, între care, „Ce vor socialiștii 
români?" „Karl Marx și economiș
tii noștri", „Concepția materialistă 
a istoriei". Principalele proble
me pe care și le-au pus au fost: 
cum se înfățișa structura so
cietății românești, cum puteau fi în
lăturate stavilele din calea progre
sului ei economic și social, care 
trebuiau să fie obiectivele și tactica 
de luptă a clasei muncitoare, în 
condițiile specifice tării noastre.

Ideile socialiste s-au afirmat într-o 
ascuțită confruntare cu concepții 
reacționare, puse în circulație de 
ideologii burghezi, ca de pildă cele 
care considerau 
„o plantă exotică", 
asimilabil pentru 
baza unei analize 
ției economice de 
turilor de clasă, 
au demonstrat legitimitatea . socia
lismului în România. -„în ciuda tu- ____ _____
turor acelor care ne țipă, mereu la ' rea arăta că rin ' îl n J.n ntn rin.

„E- 
viitoare" și 

trecut la o in- 
traducere și 

lucrări funda-

socialismul drept 
', „un import" ne- 
țara noastră. Pe 

științifice a situa- 
atunci și a rapor- 
socialiștil români

Abonat fiind de cîțiva 
ani la revista română de 
drept, dar neavînd pregă
tirea necesară, am solici
tat Baroului de avocați 
să-mi dea derogare pen
tru a pleda într-un pro
ces. Iată — oarecum pre
scurtată — pledoaria mea :

Onorată instanță, iubit 
auditoriu, m-am deplasat în 
frumosul dv. Botoșani pen
tru a pleda în favoarea 
clientului meu loan Gh. 
Drob. Am ascultat cu in
teres „capetele de acuza
re" și observ pe fețele dv. 
mîhnire și indignare. Sînt 
îndreptățite, dar...

Permiteți-mi ca împreu
nă cu dv. să fac o mică 
incursiune în biografia 
clientului meu. loan Gh. 
Drob pînă în anul 1962 era 
un botoșenean onest. Era 
întîlnit adesea la bufetul 
din drumul lui spre casă 
consumînd o singură cin
zeacă de binefăcătoare țui
că de 
rar, se 
mande 
o fire 
niciodată cu pietre după 
cîini. Nici măcar în copi
lărie. Ba, din contră, a 
crescut și cîteva pisici pe 
lingă casă. Ocolea mușu
roaiele de furnici și-i pă
rea rău că nu știe să um
ble cu bicicleta. Lucra ca 
frînghier la cooperativa 
„Progresul“-Botoșani și știa 
pe de rost „Gruia lui No
vac". Declama în timp ce 
lucra la frînghii mai ales 
versurile: „Funii răsucite-n 
trei. Si-mpletite-n șase".

In anul 1962 intervine în 
viața lui Drob o schim
bare. Președintele coopera
tivei, iubitor de folclor și 
de „Gruia lui Novac", i-a 
dat clientului meu în pri
mire gestiunea acestei sec
ții. Uită să-l mai contro
leze și nepriceputul meu 
client în ale conducerii u- 
nei gestiuni se 'împotmo
lește în scripte și ajunge 
astfel aici, în fața dv. A- 
junge în boxa acuzaților.

— Ce neinițiat în scrip
te 1 Lăsați pledoaria asta 
patetică. Era prea inițiat!

— Tovarășe președinte, 
rog să nu fiu întrerupt.

— Cu condiția de a tre
ce la fond.

— Mă rog !
In acuzare se arată că

Văleni. Rar, foarte 
întîmpla să o co

și pe a doua. Fiind 
miloasă, n-a dat

lor de producție din mîna cîtorva 
și redarea lor națiunii, redarea lor 
în mîinile celor care muncesc spre 
a produce". De aceea, continua Ghe- 
rea „cel dintîi pas de făcut pentru 
mântuirea muncitorilor e de a se or
ganiza și uni în același gînd, alcă
tuind partidul muncitorilor".

Congresul întrunit la 31 martie 
1893, consfințind crearea Partidului 
Social Democrat al Muncitorilor din 
România, a înscris „desființarea 
proprietății private asupra mijloace
lor de producție și prefacerea lor 
în proprietate socială", „distruge
rea societății burgheze și înteme
ierea societății socialiste", în pro
gramul de luptă al partidului.

Declarîndu-se fără nici o rezervă 
marxiste, cercurile socialiștilor ro
mâni și cluburile muncitorilor. încă 
înainte de constituirea partidului, 
s-au considerat membre de drept ale 
marii familii internaționaliste prole-

tare. Delegații socialiștilor români au 
fost prezenți la 14 iulie 1889 la Congre
sul de la Paris, unde s-au pus bazele 
Internaționalei a Il-a. După crearea 
P.S.D.M.R., legăturile mișcării mun
citorești din tara noastră cu orga
nizațiile muncitorești internaționale 
s-au intensificat și mai mult, îm- 
brăcînd multiple forme — partici
parea la congrese, schimburi de in
formații și publicații, ajutor inter
naționalist în momente de seamă 
ale luptei de clasă etc. P.S.D.M.R. 
a întreținut, de asemenea, strînse 
legături cu mișcarea revoluționară 
rusă, cu mișcarea muncitorească din 
Austro-Ungaria, din Bulgaria, Fran
ța și alte țări.

Toate aceste manifestări reflec
tau existența unui potențial ideolo
gic remarcabil de esență marxistă 
în rîndurile celei mai înaintate părți 
a poporului român, în rîndurile cla
sei muncitoare.

Aflîndu-se la începutul dezvoltă
rii sale, mișcarea socialistă din tara 
noastră avea însă și o serie de li
mite, în rîndurile ei persistau con
fuzii generate de stadiul dezvoltării 
sociale, de lipsa de experiență și 
insuficienta maturizare politică. Ca
racterul eterogen al partidului so
cialist. prezenta în conducerea sa a 
unor elemente nelegate de clasa 
muncitoare și inconsecvente din 
punct de vedere politic și ideologic 
au determinat, spre sfîrșitul seco
lului, dezorganizarea acestuia.

Dar ideologia marxistă, forțele la
tente ale proletariatului au fost mai 
viguroase și numai după cîțiva ani, 
socialiștii aveau să se angajeze din 
nou, cu și mai mare tenacitate. în 
lupta politică și ideologică. Afirma
rea clasei muncitoare, a partidului 
social-democrat, reconstituit în 1910, 
în viața social-politică a tării re
prezenta terenul solid al ideologiei 
marxist-leniniste.

Ceea ce era esențial pentru conti
nuitatea luptei clasei muncitoare, 
steagul principiilor socialismului știin
țific a fost ținut totdeauna la înălți
me de proletariatul român.

Acest steag a fost purtat mai de
parte cu glorie de Partidul Comu
nist Român, a cărui creare în 1921 
a marcat o mare victorie a marxism- 
leninismului în mișcarea muncito
rească din România. De-a lungul în
tregii sale istorii, P.C.R. s-a in
spirat din ideile marxist-leniniste, ale 
materialismului dialectic șl istoric, 
aplicîndu-le creator potrivit ^condi
țiilor concrete din țara noastră. Toc
mai aceasta l-a dat posibilitatea 
partidului să conducă poporul mun
citor la cucerirea puterii politice si 
la triumful deplin al socialismului în 
țara noastră, la mărețele realizări ob
ținute pe plan economic, social, cul
tural.

Trecerea în revistă a drumului 
străbătut de mișcarea noastră mun
citorească, de la apariția ei pe scena 
istoriei, demonstrează totodată că 
clasa muncitoare, organizațiile ei po
litice, Partidul Comunist Român și-au 
însușit și aplicat consecvent în viată 
latura internationalistă a învățăturii 
marxist-leniniste. au pus la baza în
tregii lor activități principiile inter
naționalismului proletar, idealurile 
comune ale celor ce muncesc de pre
tutindeni. Grija pentru realizarea 
sarcinilor sale de conducător al ope
rei de construcție socialistă în Româ
nia. pentru promovarea intereselor 
socialismului în lumea întreagă ca
racterizează întreaga politică si acti
vitate a Partidului Comunist Român. 
Este cea mai înaltă cinstire ce poate 
fi adusă înaintașilor săi. ei înșiși vi
zionari și luptători pentru noua orîn- 
duire socială.

fată de sesizările

nizarea partidului pe locul de mun
că, va determina, fără îndoială, spo
rirea forței de mobilizare a organi
zațiilor de bază, a rolului lor con
ducător, le va crea condiții favora
bile pentru a rezolva cu competență 
sarcinile complexe ce le revin.

Experiența a numeroase organiza
ții de bază din județul nostru ple
dează convingător în favoarea aces
tor măsuri organizatorice. Iată un 
caz care mi se pare semnificativ, 
în cadrul sectorului de exploatare 
Polovragi al I. F.. Novaci exista o 
singură organizație de bază. înglo- 
bînd peste 50 de comuniști și avînd 
un birou puternic, competent, ea 
și-a exercitat efectiv dreptul de con
trol asupra conducerii administrative 
a sectorului, a pus în dezbaterea co
muniștilor cele mai importante pro
bleme ale producției, a contribuit, 
prin munca politică de mobilizare a 
întregului colectiv, la îndeplinirea 
în condiții optime a indicatorilor de 
plan. .........
Și 
organizații mici,

la constituire și pînă în pre- 
Consiliul popular al județului 

sesi-
De 

zent, . _
Argeș a primit peste 3100 de 
zări și reclamații de la cetățeni. A- 
cestea, în afara diverselor cereri. 
Cum sînt rezolvate, de către orga
nele consiliului popular, aceste ce
reri, sesizări și reclamații ?

— în soluționarea lor întîmpinăm 
mari greutăți din partea unor direc
ții ale consiliului popular, care neso
cotesc de multe ori obligația legală 
și morală de a rezolva în termen și 
cu obiectivitate. cererile, sesizările și 
reclamațiile primite de la cetățeni — 
ne-a relatat tov. Alexandru Cîrstea, 
șeful biroului de sesizări și reclama
ți! al consiliului popular. Foarte re
calcitrante în această privință sînt 
direcția agricolă, inspectoratul șco
lar, direcția sanitară, direcția de gos
podărie comunală. în momentul de 
față își așteaptă rezolvarea, mult 
întîrziată, un număr de 156 de sesi
zări și reclamații, nemaivorbind de 
cereri, al căror număr este cu mult 
mai mare.

Prin urmare, 156 de cetățeni din 
comunele județului așteaptă în zadar 
— unii de luni de zile — răspunsuri 
la sesizările trimise consiliului popu
lar. Să ne oprim asupra cîtorva din
tre ele și să vedem ce soartă au avut. 
Muncitorul Tudor Cioabă din comu
na Hîrsești a semnalat consiliului 
popular, la 16 mai a.c., o nedreptate 
pe care i-a făcut-o conducerea 
S.M.T. Costești, în legătură cu im
putarea unei sume de bani. Scrisoa
rea a fost repartizată, de către co
mitetul executiv, pentru cercetări, 
unuia dintre directorii adjuneți ai 
direcției agricole, tov.. ing. Valeriu 
Ionescu, care a ținut-o, nerezolvată, 
nici mai mult, nici mai puțin decît 
4 luni de zile. în patru luni, tova
rășul director adjunct nu a găsit nici 
o clipă liberă pentru a însărcina pe 
unul dintre subalternii săi să cerce
teze și să dea răspuns scrisorii unui 
muncitor care-și caută dreptatea 1 
Mai departe. Aceeași direcție agri
colă a ținut mai bine de cinci luni 
nesoluționată sesizarea tractoristului 
Ion M. Duță de la S.M.T. Schitu Go
lești, în legătură cu niște ..drepturi, 
bănești, ți. ■"

— Ce s-a întîmplat cu această se-" 
sizare ? — l-am rugat să ne răspun
dă pe tov. ing. Traian Dumitrașcu, 
director adjunct al acestei direcții, 
pe care l-am găsit în sediu.

— Sîntem vinovați — a răspuns el. 
Am dispus chiar azi cercetarea cazu
lui. Așteptăm să sosească, din clipă 
în clipă, cu mașina, pe directorul 
S.M.T.-ului în cauză, care a soluțio
nat sesizarea.

Prin urmare, în peste cinci luni nu 
s-a găsit nimeni, în toată direcția a- 
gricolă, să soluționeze această sesi
zare, iar acum, directorul S.M.T. 
Schitu Golești este obligat să rezolve 
în cinci minute chestiunea și să vină 
personal cu răspunsul la direcția a- 
gricolă, la Pitești. !

Dar tărăgănarea soluționării unor 
scrisori nu este singurul atribut ne
dorit al activității direcției agricole. 
Unele scrisori nu numai că rămîn 
fără nici un răspuns, dar — fapt ex
trem de grav — sînt literalmente

la clientul meu s-au gă
sit 70 garnituri lenjerie de 
pat. Era și normal, onora
tă instanță. însuși faptul 
că s-a găsit atîta lenjerie 
de pat dovedește că omul 
avea frămîntări. Se 
mînta pînă și-n pat cum 
ar putea face ca 
ghiile cooperativei 
fie cît mai de calitate. S-au 
găsit de asemenea 12 co
voare... Vă rog să mă ier
tați, n-am reținut prețul 
per covor. Aceste covoare, 
onorată instanță și iubit

fră-

frîn- 
să

— Da, onorat tribunal și 
onorat auditoriu. Răspund 
și acestor întrebări insi
nuante. Intr-adevăr, clien
tul meu posedă un autotu
rism „Volga". A dat pe el 
o sută și ceva de mii. dar, 
tovarășe președinte, vă rog 
să luați în considerație și 
acest document, 
posesiunea unui document 
care va atenua vinovăția 
clientului meu. Voi citi o 
declarație pe care o voi 
depune la dosar. Citez: 
„Eu, subsemnatul, declar

ne-

Sînt în

nu s-a înscris

ta și din stingă șoselelor 
botoșenene au rămas 
vătămați.

— De ce 
la o școală de șoferi ?

— Această întrebare mi 
se pare cam ironică și 
mai ales nefondată. Totuși, 
voi răspunde. Da, tovarăși, 
a vrut să se înscrie la 
școala de șoferi, dar, ne- 
avînd cele patru clase ele
mentare absolvite, a fost 
respins. Să fim bucuroși că, 
sacriflcînd din bugetul său 
personal cîte o mie de lei

„Stringea" omul
ca furnica...

ss

Foileton de Nicuță TÂNASE

auditoriu, îi erau strict ne
cesare. Noaptea se trezea 
din somn și pentru a nu-și 
conturba colocatarii călca 
pe aceste covoare. Se plim
ba prin cameră în sus și-n 
jos gîndindu-se la prospe
ritatea cooperativei.

— Dar în 
casa care l-a 
o sută de mii 
veți de spus, 
cat ? De unde a făcut 
dumnealui de o sută 
mii de lei în decurs

— Onorată instanță, 
case și mai scumpe. O ca
să cu etaj, ori o vilă poa
te ajunge pină la un mi
lion. Clientul meu, modest 
fiind, și-a cumpărat o ca
să numai de o sută de mii 
de lei. Rog să se consem
neze în procesul verbal 
modestia acestui om.

— Dar „Volga" ? Mașina 
„Volga", cit l-a costat ? A- 
vea șofer particular căruia 
îi plătea 1 000 de lei pe 
lună.

legătură cu 
costat peste 
de lei, ce a- 
tovarășe avo- 

rost 
de 

de... 
sînt

pe-a mea răspundere că 
în ziua cînd loan Gh. Drob 
și-a cumpărat autoturismul 
Volga, cel în cauză a ce
rut de la mine 300 de lei 
pe care mi i-a înapoiat a- 
bia după două săptămîni. 
Acești 300 de lei i-a îm
prumutat de la mine pen
tru a bea aldămașul...". 
Care va-să-zică sărmanul 
meu client nu avea nici 
bani pentru un folcloric 
aldămaș... Am mai fost în
trebat de ce inculpatul și-a 
angajat șofer, căruia îi 
plătea 1 000 de lei pe lună. 
Onorat tribunal, clientului, 
aici de față, i s-ar putea 
strînge mina, dar, vai, nu 
cu cătușele. Prin gestul lui 
a salvat omenirea botoșe- 
neană de la un cataclism. 
Vă închipuiți ce s-ar fi în- 
tîmplat dacă s-ar fi urcat 
la volanul Volgăi sale 
personale fără carnet de 
conducere. Nu, nu onorată 
instanță, nu s-a urcat la 
volan. Pietonii din dreap-

pe lună (vi închipuiți ce 
sacrificiu a făcut el avînd 
un salariu brut doar de 
1 700 de lei I), a salvat via
ța ori integritatea corpo
rală a numeroși semeni 
de-ai noștri.

— S-au mai găsit la el 
peste o duzină de costu
me de haine bărbătești, 
numeroase cupoane de 
stofă, peste o duzină de 
pijamale, 100 de cămăși 
bărbătești, cîteva garnituri 
de mobilă, aparate de ra
dio, televizor și multe alte 
obiecte casnice. ~ 
gumente veniți 
rea clientului

— Domnule 
am să vă rog 
miteți să deschid „Dicțio
narul enciclopedic român" 
volumul II, pagina 483, li
tera „F". Citez : „Furnică 
(zool.) grup de insecte din 
ordinul himenopterelor de 
talie mică sau mijlocie ca
re trăiesc...".

Cu ce ar
in apăra- 

dv. ?
președinte, 
să-mi per

— Vă întrerup pe consi
derentul că nu găsim le
gătura. Dumneavoastră...

— Onorat tribunal, dom
nule grefier, vă rog să se 
consemneze în procesul 
verbal faptul că nu mi 
s-a permis să aduc argu
mente in apărarea 
lui meu loan Gh.

— Continuă I
— Mulțumesc !

— iertați-mi cacofonia — 
care este de ordinul hi
menopterelor „strînge". De 
unde și cîntecul folcloric 
„Strînge omul ca furnica". 
Onorată instanță, ce înțe
legem prin „strînge omul 
ca furnica" ? înțelegem că 
fiecare om are libertatea 
să strîngă. Clientul meu a 
strîns și el. A strîns cele 
100 de cămăși, cupoanele 
de stofă și celelalte con
semnate în procesul ver
bal de învinuire.

— Nimeni nu-l învinu
iește c-a strîns. Se pune 
întrebarea cum a strîns, de 
unde a strîns, în ce îm
prejurări... Un moment, to
varășe avocat, cineva 
sală a ridicat mîna... 
ne tovarășe :

— Eu și tovarășii 
lingă mine, dumnealor, am 
lucrat la această coopera
tivă. La secția gestionată 
de Ioan Gh. Drob. Am a- 
dus cu noi plicurile în ca
re primeam salariile. O 
perioadă de timp am fost 
plătiți cu salarii între 
600—800 de lei pe lună. Vă 
rugăm să verificați evi
dența primară a acestei 
secții și...

— S-a verificat 1 în sta
tele de plată erați trecuți 
cu salarii între 1 800—2 000 
lunar. Inculpatul își însu
șea diferența sub privirile 
oblăduitoare ale conducerii 
cooperativei „Progresul".

— Atunci ce-și bate 
gura acest avocat ? Vă ru
găm să-l opriți.

Luîndu-mi-se cuvîntul, 
am cerut amânarea proce
sului.

Să vedem ce-o ieși. Eu 
atîta am avut de spus.

clientu- 
Drob.

Furnica

din
Spu-

de

(Acest foileton o 
fost scris cu spriji
nul corespondentu
lui nostru Manoîe 
CORCACI).

pierdute sau rătăcite. Un exemplu I 
scrisoarea cetățeanului Gheorghe 
Miclăuș din comuna Petroșani, pri
mită la 4 martie a. c. și nerezolvată, 
nu se mai găsește nicăieri, de parcă 
ar fi intrat în pămînt, pur și simplu. 
De bună seamă că tovarășii de la 
direcția agricolă au fost și sînt ocu
pați. Dar aceasta nu-i scutește și 
nici nu poate să-i scutească de obli
gațiile prevăzute de lege în ce pri
vește rezolvarea scrisorilor oameni
lor muncii. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît unele sesizări le aduc la cu
noștință diferite deficiențe din acti
vitatea unei unități sau a alteia, îi 
sprijină efectiv în munca de zi cu 
zi.

Am zăbovit mal mult timp la se
diul consiliului popular, pentru a 
afla cauzele acestui sistem defectuos 
de lucru cu sesizările. Ce se consta
tă ? Din relatările tov. Ion Stana, 
secretarul comitetului executiv al 
consiliului popular județean, rezultă 
că, de la constituirea consiliului ț' 
pînă în prezent, problema rezolvării 
cererilor, sesizărilor și reclamațiilor 
cetățenilor nu a fost analizată sau 
discutată de către comitetul execu
tiv absolut niciodată. Ședința de a- 
naliză programată pentru 28 august 
a.c. a fost amînată pentru... 23 oc
tombrie. Practic, activitatea de rezol
vare a scrisorilor este, în cadrul a- 
cestei instituții — care are, prin ex
celență, menirea să stea la dispozi
ția publicului — aproape un copil al 
nimănui. Corespondența sosită la 
consiliul popular se înregistrează se
parat : sesizările și reclamațiile — la 
biroul de sesizări, iar cererile — la 
registratura generală. Dacă sesiză
rile și reclamațiile sînt urmărite, de 
bine, de rău, de către șeful biroului 
de sesizări (care, în paranteză fie 
spus, nu are dreptul și autoritatea 
de a trage la răspundere și sancționa 
pe cei vinovați de tărăgănare), de 
urmărirea rezolvării cererilor pro- 
priu-zise ale cetățenilor nu răs
punde nimeni. Ele primesc, la re
gistratura generală, un număr, 
sînt citite apoi de către un 
membru al comitetului 
tiv, , care pune o 1. 
ele, după,.care, se întorc __ ,
tura generală și iau drumul fără de 
sfîrșit al diferitelor direcții ale con
siliului, unde sînt tratate cam în a- 
celași mod ca și sesizările. Nici mem
brii comitetului executiv și nici alt
cineva nu se mai interesează de mo
dul în care au fost respectate rezo
luțiile, dacă se rezolvă sau nu cere
rea respectivă. Am luat, prin sondaj, 
de la registratura generală, nume
rele a cîtorva cereri și am mers pe 
drumul parcurs de ele, în cadrul in
stituției. Radu Ghioca, din comuna 
Valea Mare, județul Olt, a solicitat, 
la 30 mai a.c., Consiliului popular 
județean Argeș, o adeverință de ve
chime în muncă pe șantierul de dru
muri din Brebeni, unde a lucrat mai 
mult timp. Cererea sa a fost reparti
zată direcției tehnice a consiliului, 
care a pasat-o șantierului. Și cu 
asta — basta. Nimeni nu mai știe ce 
s-a întîmplat cu ea, nimeni nu s-a 
interesat dacă cererea omului — a- 
dresată comitetului executiv — a fost 
sau nu onorată.

De altminteri, și în 
sorilor, la unele 
consiliului popular — 
colă, administrația 
spectoratul școlar 
deficiențe, 
ciară (director tov. Petre 1 . 
patru sesizări foarte vechi ale ___
cetățeni, sosite la comitetul executiv, 
au fost căutate ore în șir, dar n-a 
fost chip să fie găsite. Se presu
pune că ar zăcea în sertarele a doi 
inspectori, Teodor Chiriac și Ion 
Mânu, care le-au încuiat — așa ne
rezolvate, cum sînt — și au plecat 
frumușel în concediu. La inspectora
tul școlar, de asemenea, stau nere
zolvate de vreme îndelungată — u- 
nele dintre ele nici măcar nu se mai 
găsesc — multe cereri și sesizări.

Asupra modului în care sînt trata
te sesizările la inspectoratul școlar 
județean se cuvine să ne oprim mai 
mult. Iată un fapt, cu totul ieșit din 
comun : 
minoră, 
teoretic 
cinstită de către profesorul Con
stantin Burete, de la aceeași școală, 
la el acasă, unde îi dădea meditații. 
Părinții minorei și minora însăși, 
care în urma acestei nelegiuiri a ră
mas gravidă, au bătut de atunci pe 
la ușile tuturor autorităților j 
țene competente : procuratură, ___
tie, inspectorat școlar etc. Dar ches
tiunea a fost, în cele din urmă, fă
cută uitată. Și rezultatul : minora - 
adică victima fărădelegii — a fost 
înlăturată din școală, iar profesorul 
este... la locul lui, nesupărat 
de nimeni. Deși faptul este do
vedit și în același timp de notorie
tate publică, inspectoratul școlar 
(inspector general prof. Ion Dinu), 
care a fost sesizat din timp, 
n-a luat nici un fel de atitudine, n-a 
făcut, pînă acum, nici un fel de cer
cetări. Cum poate fi îngăduită 
o astfel de pasivitate într-o in
stituție unde corectitudinea, o- 
nestitatea și morala trebuie să ocupe 
locul cel mâi de cinste, asemenea 
comportări fiind de fapt incompati
bile cu calitatea de pedagog.

Din exemplele de mai sus — care 
sînt departe de a fi singurele — și 
din întreaga situație existentă la 
Consiliul popular județean Argeș, se 
desprinde necesitatea unei îmbunătă
țiri serioase în activitatea de rezolva
re a scrisorilor și cererilor cetățeni
lor care i se adresează. Comitetul e- 
xecutiv al acestei instituții este dator 
să ia măsurile cele mai adecvate 
pentru a instaura în toate direcțiile 
și serviciile consiliului un înalt spi
rit de răspundere față de fiecare 
scrisoare sau cerere, pentru a înlă
tura dezordinea existentă în prezent 
în ce privește evidența și urmărirea 0 
scrisorilor și a cererilor, pentru a M 
asigura rezolvarea la termen și cu “ 
competență a fiecăreia dintre ele. n
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Ulterior, prin fărîmițarea 
dispersarea forțelor în 3 

' a scăzut nive
lul vieții de partid, a slăbit efi
ciența muncii politice, de masă și 
controlul asupra conducerii adminis
trative a sectorului. însăși practica 
a demonstrat astfel necesitatea con
stituirii în acest an a unei organi
zații de bază puternice la nivelul 
întregului sector. Un alt exemplu: 
cooperativele agricole de producție 
Drăgoeni și Curtișoara au condiții 
apropiate de sol, economice, de su
prafață, brațe de muncă. în timp ce 
însă în prima unitate cei peste 50 
membri de partid sînt constituiți 
într-o singură organizație condusă 
de un birou alcătuit din cadre cu 
experiență și pregătire temeinică, în 
cea de-a doua, cei circa 70 de mem
bri de partid erau repartizați în 4 
organizații de bază pe brigăzi, fie
care cu biroul său, iar la nivelul 
cooperativei a fost creat un comi
tet de partid. Această structură or
ganizatorică diferită a influențat ni
velul activității. Organizația de bază 
din Drăgoeni a reușit să desfășoare

\

o muncă bună. în adunările gene
rale au fost 
jore privind 
comuniștilor, 
cooperativei, 
obștești, dezvoltarea democrației co
operatiste. Organizația a inițiat un 
șir de acțiuni în scopul efectuării 
lucrărilor agricole la timp și în bune 
condiții agrotehnice, membrii de 
partid fiind un exemplu bun pentru 
ceilalți cooperatori. în schimb, la 
C.A.P. Curtișoara, dispersarea for
țelor comuniștilor, lipsa unor cadre 
competente în birourile organizații
lor de bază s-au reflectat în ni
velul scăzut al vieții de organi
zație și al educării partinice a mem
brilor. de partid, în slaba eficiență 
a acțiunilor politice și organizato
rice.

Numeroase alte exemple confirmă 
justețea măsurilor preconizate de 
hotărîrile Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la îmbu-l 
nătățirea structurii organizațiilor <7/ 
partid și desfășurarea adunărilor de 
dări de seamă și alegeri. Aceste 
hotărîri impun tuturor organelor de 
partid un studiu temeinic al situa
ției existente în fiecare organizație 
spre a putea face propuneri chib
zuite privind îmbunătățirea struc
turii organizațiilor de partid.

Trebuie subliniat, totodată, că, în 
condițiile actuale ale creșterii con
tinue a rolului și răspunderilor or
ganizațiilor de bază, întărirea nu
merică și calitativă a efectivului 
lor capătă o însemnătate deose
bită. Cu cît fiecare organizație 
acționează mai perseverent, spre a-și 
întări rîndurile prin primirea în 
partid a celor mai înaintați si mai 
valoroși oameni ai muncii, cu atît vor 
crește influența și prestigiul ei în 
mase, forța de mobilizare. Tocmai 
de aceea Comitetul județean de par
tid Gorj, aplicînd indicațiile condu
cerii partidului, acordă o atenție per
manentă îmbunătățirii muncii orga
nizațiilor de bază privind primirea 
în partid, îndeosebi a organizațiilor 
de pe șantierele de construcții, din 
exploatările forestiere, cooperativele 
agricole de producție, unitățile co
merciale și ale sistemului bancar-fi- 
nanciar care au încă un număr mic 
de membri de partid.

Fără îndoială, perfecționarea struc
turii organizațiilor de bază, alegerea 
unor birouri competente, creșterea 
numerică și calitativă a organizații
lor de bază constituie doar o premisă 
a sporirii rolului lor de factor dina
mic al acestor organizații în viața 
colectivelor respective. Elementul ho- 
tărîtor al fiecărei organizații îl con
stituie nivelul activității. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului : „Stabilirea 
formelor organizatorice, oricît de 
bine ar fi ele concepute, nu consti
tuie în sine rezolvarea efectivă a 
problemelor. Fiecare organizație de 
Partid, toți comuniștii. Ia locui lor 
de muncă, trebuie să dea dovadă de 
inițiativă și perseverență, să-și spo
rească capacitatea de a mobiliza șl 

maselor la tra- 
a politicii parti-

dezbătute probleme ma- 
educarea partinică a 
întărirea economică a 
apărarea proprietății

organiza eforturile 
ducerea în viață 
dului".

Călăuzindu-se de
Comitetul județean r___  __ _,
manifestă o permanentă preocupare 
pentru îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă ale organizațiilor 
de bază și birourilor lor. Proble
me cum sînt stilul și metodele de 
muncă ale comitetelor comunale de 
partid, preocuparea organizațiilor de 
bază, pentru întărirea disciplinei de 
partid și de stat, educarea comunistă 
a membrilor de partid, generalizarea 
experienței pozitive și înlăturarea 
deficiențelor existente au constituit 
obiectul unor studii pe teren, ca șl 
al unor analize în ședințele biroului 
comitetului județean, al unor dezba
teri în adunările generale ale orga
nizațiilor de bază, în ședințele de 
instruire ale aparatului și activului 
de partid, în coloanele ziarului ju
dețean.

Principala concluzie desprinsă în 
urma acestor analize este aceea că 
în organizațiile de partid se simte un 
puternic suflu înnoitor, ele acționea
ză cu mai multă operativitate, răs
pundere și competentă în îndeplini
rea sarcinilor ce le revin. Aces
tui scop îi vom consacra eforturi 
perseverente astfel ca, pretutindeni, 
organizațiile de bază să-și afirme 
pregnant rolul conducător, să acțio
neze ca forță dinamică, mobilizatoare 
a fiecărui colectiv pentru înfăptuirea 
liniei generale a partidului.

aceste indicații, 
de partid Gorj
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cooperativelor agricole de producție

1
„Pentru a se obține o eficiență e- 

conomică ridicată în activitatea coo
perativelor agricole — ne-a spus 
tov. Marin Argint, președintele uni
unii cooperatiste a județului Ilfov — 
uniunea noastră se ocupă temeinic de 

/ organizarea producției și a muncii în 
aceste unități folosind. în acest scop, 

"mijloacele și metodele de lucru care-i 
sînt specifice. Pe baza unor analize 
făcute de uniune, care au fost apro
bate de adunările generale, s-a tre
cut, de exemplu, la profilarea pro
ducției, urmărindu-se amplasarea 
culturilor pe cele mai potrivite te
renuri, ținîndu-se seama de condițiile 
materiale și experiența acumulată. 
Ne ocupăm, în continuare, de pro
filarea unităților în creșterea anu
mitor specii de animale. Bune re
zultate s-au obținut prin organizarea 
de îngrășătorii de taurine, măsură 
care a dus la sporirea producției de 
carne. Vrem ca această experiență să 
o extindem și la creșterea porcilor, 
înființînd îngrășătorii intercoopera- 
tiste. O mare amploare au luat-o 
lucrările de amenajări în vederea 
irigațiilor care se fac prin, eforturile 
mai multor cooperative agricole. Așa 
sînt sistemele intercooperatiste de 
irigații de la Radovanu-Crivăț-Căs- 
cioarele pe 1 400 ha ; Mînăstirea- 
Coconi, pe 1100 ha ; Hotarele-He- 
rești: Oinacu-Braniștea șl altele. 
Pentru ca uniunea să nu cadă în
tr-o activitate tehnicistă, îngustă, co
laborează cu direcția agricolă deli- 
mitîndu-ne precis ce avem de făcut 
din punctul nostru de vedere și ce 
au de făcut specialiștii direcției. In 
domeniul irigațiilor s-au făcut co
lective care au analizat toate as
pectele privind lucrările din mai 
multe puncte de vedere. Mergînd 
într-o cooperativă agricolă, noi cei 
de la Uniune am analizat posibili
tățile materiale de care dispune 
unitatea respectivă, forța de muncă 
existentă. Direcția agricolă a stabilit- 
ce culturi reușesc mai bine în condi
ții de irigare, iar specialiștii de la 
D.I.F.O.T. au procedat la întocmirea 
proiectelor. Este necesară această 
colaborare cu delimitarea precisă a 
sarcinilor pentru a se înlătura para
lelismele, iar cooperativele agricole 
să beneficieze de un ajutor calificat. 
Multe lucruri s-ar putea spune des
pre măsurile care au fost luate în 
vederea organizării și retribuirii 
muncii, dezvoltarea democrației coo
peratiste, ridicarea rolului adunării 
generale. Amintesc că forma de re
tribuire a muncii în legumicultură cu 
un anumit procent în bani dă bune 
rezultate. De asemenea, în unele 
cooperative agricole se experimen
tează plata în bani pentru zilele- 
muncă efectuate la îngrijirea anima
lelor. Sînt aspecte specifice ale acti
vității uniunilor cooperatiste pe care 
vrem să le îmbogățim pentru _ ca 
munca noastră să aibă o eficientă și 
mai mare".

Intr-adevăr, rezultatele economice 
financiare obținute de cooperativele 
agricole din județul Ilfov sînt o 
reflectare și a sprijinului eficient 
primit din partea uniunii județene 
în ce privește organizarea producției 
și a muncii, rezolvarea numeroaselor 
probleme legate de activitatea eco
nomică și socială a acestor unități. 
Ca urmare, s-au înregistrat sporuri 
mari de producție și, ceea ce este 
mai important, a crescut producția 
agricolă-marfă. în acest an, de exem
plu, în cooperativele agricole din ju
dețul Ilfov producția marfă vînduță 
statului reprezintă 50 la sută din 
producția lor totală de grîu, 39 la 
sută la porumb, 90 la sută la lapte, 
91 la sută la carne și sută la sută la 
lînă. Organizarea în București a 
trei magazine intercooperatiste a 
făcut posibilă desfacerea în diferite 
piețe a unor cantități de legu
me, în afară de cele livrate la 
contract, a căror valoare se ridica, 
pînă la 31 august, la 32 milioane lei. 
Bineînțeles, toate acestea se reflectă 
în creșterea continuă a valorii zilei- 
muncă, în îmbunătățirea nivelului de 
trai al țărănimii cooperatiste.

Una din sarcinile principale a 
uniunilor cooperatiste constă în 
desfășurarea unei activități me
nite să asigure lărgirea democrației 
cooperatiste și aplicarea neabătută a 
principiului conducerii colective con
cretizate, în primul rînd. în ridicarea 
rolului adunării generale a coope
ratorilor. In majoritatea lor, uniunile 
județene urmăresc ca adunările gene
rale din cooperativele agricole să se 
tină cu regularitate, să fie temeinic 
pregătite, asigurînd astfel partici
parea activă a tuturor cooperatori
lor la dezbaterea problemelor gos
podăririi avutului obștesc, adoptarea 
unor hotărîri cît mai chibzuite și 
eficace. Referitor la această problemă, 
tov. Ion Iuga, președintele u- 
niunil județene Constanța a coope
rativelor agricole, a ținut să re
marce :

„Uniunea județeană consideră că

cea mai importantă latură a acti
vității sale este. atragerea largă și 
activă a membrilor cooperatori la 
stabilirea și rezolvarea treburilor ob
ștești. De aceea, urmărim ca adună
rile generale să se țină cu regulari
tate, să aibă un profund caracter de 
lucru, să examineze și să abordeze 
cu răspundere cele mai importante 
probleme care privesc activitatea eco
nomică și financiară, cele care se 
referă la organizarea și retribuirea 
muncii. Aceasta se realizează prin 
participarea la aceste adunări a ac
tiviștilor uniunii, care studiază din 
timp problemele unității respective, 
ajută la întocmirea unor materiale 
aprofundate, care constituie baza te
meinică de discuții. Pe lîngă proble
mele curente ale activității coope
rativelor, în adunări se pun în dis
cuție și problemele specifice care 
trebuie rezolvate. Vreau să mă refer 
în primul rînd la acțiunile de masă 
care s-au desfășurat în acest an în 
vederea combaterii efectelor secetei. 
Discutarea acestor probleme în adu
nările generale a permis stabili
rea unor măsuri concrete și 
antrenarea tuturor cooperatorilor la 
înfăptuirea lor. In județul nostru se 
construiește un mare sistem de iri
gații care va asigura apa necesară 
multor cooperative agricole. Pro
blemele legate de contribuția ma
terială la efectuarea acestor obiec
tive, organizarea producției și' a ■ 
muncii, ca urmare a extinderii iriga
țiilor au fost dezbătute temeinic în 
adunările generale. Unele probleme 
discutate au derivat din neajunsurile 
manifestate într-un sector sau altul 
de producție. La cooperativa agri
colă din Cochirleni s-a constatat 
că se face risipă de zile- 
muncă în sectorul zootehnic, fiindcă 
îngrijitorii, nu transportau 
de grajd la platformă, fiind 
alți oameni pentru această 
De asemenea, la Peștera și 
reanu au existat defecțiuni __
buirea de zile-muncă pentru vacile 
rămase gestante. Asemenea aspecte 
ca și altele de acest fel au fost dis
cutate în cooperativele agricole res
pective, iar lucrurile s-au îndreptat. 
Pentru a nu se repeta și în alte lo
curi. uniunea a luat măsura ca să fie 
arătate și în adunările generale ale 
altor cooperative agricole. Se cre
ează astfel un spirit sănătos de mun
că pentru consolidarea și dezvoltarea 
avutului obștesc".

Acest stil de muncă a determinat 
ca activitatea uniunii județene 
Constanța să fie eficientă, rezul
tatele de producție și finan
ciare ale cooperativelor agricole con- 
firmînd acest lucru. în acest an, cu 
toate, condițiile puțin favorabile de
terminate de. secetă, s-a obținut o re
coltă medie de 2563 kg grîu la hec
tar, ceea ce a făcut să se livreze, 
peste prevederile contractuale, o 
cantitate de 20 000 tone. Recolte bune 
se obțin și la porumb, floarea-soare- 
lui și alte culturi.

Este foarte important că unele 
uniuni cooperatiste întocmesc studii 
economice pentru a vedea eficiența 
anumitor lucrări sau ramuri de pro
ducție. „Noi ne ocupăm în perma
nență de îndrumarea activității eco
nomice a cooperativelor agricole — 
relata tov. Vasile Dragoș, președinte
le uniunii județene Bihor. Am făcut o 
serie de analize legate de eficienta 
investițiilor și am ajuns la concluzii 
foarte clare. S-a stabilit de exemplu 
eficienta investițiilor în solarii. Ca 
urmare, aceste construcții, desti
nate producerii legumelor timpu
rii, au fost extinse pe 150 ha. Veni
turile realizate în acest an în
sumează 37 milioane lei. In extinde
rea solariilor uniunea județeană s-a 
ocupat de problemele ce-i sînt spe
cifice — asigurarea materialelor, iar 
direcția agricolă — de asistenta teh
nică și calificarea cooperatorilor în 
cultura legumelor timpurii".

Numeroși pieședinți și contabili 
de cooperative agricole apreciază 
sprijinul multilateral pe care-1 pri
mesc din partea uniunilor 
tiste.

„Se 
cooperatiste 
carea mai 
spunea tov 
cooperativei 
Pitulicea, județul Buzău. S-a schim
bat în bine și evidența contabilă. 
Instructorul uniunii vine cu regu
laritate la noi și ne ajută în rezol
varea problemelor respective, încît 
avem o oglindă clară asupra activi
tății economice și financiare".

Intr-adevăr atunci cînd uniunile 
agricole își axează activitatea pe în
deplinirea sarcinilor care le-au fost 
încredințate, sarcini care izvorăsc 
din nevoile reale ale cooperativelor 
agricole, rezultatele obținute sînt 
deosebit de eficiente. Se constată 
însă că în unele județe se încalcă 
atribuțiile uniunilor cooperatiste, a- 
ceste organe desfășurînd o activita
te paralelă cu cea a direcțiilor agri
cole. se ocupă de treburi care nu 
cad în sarcina lor, cum ar fi îndru
marea tehnică de specialitate a des
fășurării lucrărilor agricole.

gunoiul 
necesari 
lucrare. 
Scărișo- 
în atri-

coopera-

aportulcunoaște 
în ce privește 
bună a

Ion St. Ricin, contabilul 
agricole din comuna

uniunii 
valorifi- 

producție.i —

1. Contribuție activă la bilanțul pozitiv
al agriculturii cooperatiste

2. Se impune delimitarea mai precisă

a sarcinilor intre uniunile coopera

uniunile trebuie să le îndeplinească
cu mas multă energie și eficiență

2
în județul Buzău. conducătorii 

celor două organe — tovărășii 
Gheorghe Mihai, directorul direcției 
agricole, și Tudor Ștefănescu, pre
ședintele uniunii județene a coope
rativelor agricole, au părerea că la 
ei „există o conlucrare perfectă, 
principială, pentru că avem intere
se comune". Dar, după cum vom 
vedea, această „conlucrare perfectă" 
este de fapt un paralelism de atri
buții cu repercusiuni nu de puține 
ori negative în activitatea cooperati
velor agricole. Despre ce este vorba?

In cooperativa Amaru din acest 
județ, inginerul agronom, tov. Dan 
Verveca, sublinia că de la uniunea 
județeană sosesc adrese și note tele
fonice prin care se dau indicații 
tehnice privind modul de executare 
a diferitelor lucrări. Dacă această 
treabă o face uniunea, atunci direc
ția agricolă ce mai face ? Nu mai 
vorbim de faptul că unele din a- 
ceste „îndrumări" sînt astfel făcute 
încît rezultă că inginerul agronom 
din cooperativă ar fi complet lip
sit de cunoștințe agrotehnice. De 
exemplu, o adresă cu nr. 4596 din 
11 iunie se referea la plantatul tu
tunului : „Datorită secetei prelun
gite din acest an este necesar, pen
tru reușita culturii de tutun, să 
luați o serie de măsuri, o dată cu 
plantarea răsadului în cîmp..." Și 
urmează recomandările. Alteori, de 
la uniune se primesc note telefonice 
care conțin îndrumări tehnice — 
„de fapt niște generalități" — spunea 
tov. Verveca, răsfoind un caiet dol
dora de însemnări. In cea din 24 
august, semnată de tov. Ștefănescu, 
președintele uniunii, se spunea : 
Incepînd de azi, 24 august, să în
ceapă recoltatul sfeclei, florii-soare- 
lui, a celorlalte produse de pe 
parcelele care au condiții pentru a- 
ceste lucrări. Mobilizați brațele de 
muncă și mijloacele de transport în 
vederea recoltării și transnortului 
la locul de depozitare în cît mai 
bune condiții". Una asemănătoare, 
semnată tot de tov. Ștefănescu, pre
ședintele uniunii, a sosit pe 13 sep
tembrie și se referea la recoltat, 
pregătirea terenului și a semințelor 
etc. Sînt note telefonice pe care u- 
niunea județeană le dă numai ca să 
se afle în treabă. Așa este și cea 
cu numărul 4733 prin care „se im
pulsionează" recoltatul cerealelor.

Cazuri similare ne-au fost semna
late și de președinții și specialiștii 
din alte unități, deoarece adresele șr 
notele telefonice se transmit, auto
mat, fie că trebuie, fie că nu. tutu
ror cooperativelor agricole
județ. „Acum ne vin mai multe 
hîrtii și note telefonice decît pe vre-

mea cînd erau numai consilii agri
cole" — relata tov. Tunase Bîrea, 
președintele cooperativei agricole din 
comuna Pitulicea. Se poate ușor de
duce ce risipă de timp se face, a- 
proape zilnic, cu aceste convorbiri 
telefonice, cît de mult costă un ase
menea „stil de muncă" — de cele mai 
multe ori total ineficace, căci pro
blemele unităților agricole nu pot fi 
rezolvate sub nici un motiv prin te
lefon.

Nu-i de mirare că, pierzîndu-și vre
mea în asemenea mărunțișuri, pro
blemele de bază ale cooperativelor 
agricole, de care ar trebui să se o- 
cupe uniunea județeană, pe de o par
te, și direcția agricolă, pe de altă 
parte, rămîn nerezolvate. La coope
rativa agricolă din Pitulicea, bună
oară, se simte nevoia unui studiu 
economic aprofundat, multilateral 
pentru a se stabili un profil mai a- 
decvat producției. „La noi structura 
de proprietate este mică : 1 200 brațe 
de muncă la o suprafață totală de 
numai 1541 hectare — spunea pre
ședintele. Deoarece cultivăm mai 
mult cereale la care mare parte din 
lucrări sînt mecanizate, forța de mun
că rămîne nefolosită. De la începu
tul anului și pînă acum s-au realizat 
în medie, pe cooperator, numai 50—55 
zile-muncă. Pentru soluționarea aces
tei probleme am fi avut nevoie de 
sprijinul organelor județene". Nu
mai că din motive ca acelea amin
tite anterior, uniunea și direcția agri
colă „nu-și găsesc timp" pentru re
zolvarea unor asemenea probleme

vitale, ce-i drept mai grele, care cer 
mai multă răspundere și pricepere 
decît întocmirea unei ' 
nice stereotipe. Și cîte 
probleme nu rămîn în 
cupărilor uniunii ! La 
agricolă din Scurtești, t 
nare generală a avut 
mai, deși în cooperativă sînt nume
roase probleme importante neiezol- 
vate. în alte locuri se întîmplă 
greutăți în valorificarea produselor, 
în aprovizionarea tehnico-materială. 
în realizarea investițiilor etc.

De ce rămîn nerezolvate proble
mele de bază ale cooperativei agri
cole, iar activitatea aparatului uniu
nii județene este fărîmițată în lu
cruri mărunte, care, de cele mai 
multe ori, nici nu sînt de competența 
sa ? Să-i ascultăm din nou pe repre
zentanții celor două organe.

Tudor ștefănescu, președintele 
uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole : „Direcția agricolă â fost 
prea încărcată cu unele activități și, 
atunci, a trebuit ca anumite indica
ții tehnice să le dăm noi".

Gheorghe Mihai, directorul direc
ției agricole : „Intr-adevăr, prea se 
amestecă uniunea în probleme teh
nice. De aici și multe paralelisme. A- 
cest lucru este determinat și de faptul 
că. în loc să aibă mai mulți econo
miști, uniunea județeană este înca
drată cu specialiști agricoli. Pe aceș
tia meseria îi fură spre tehnicism, în 
vreme ce problemele economice și 
organizatorice ale unităților ies din 
cîmpul atenției lor. Cu alte cuvinte,

note telefo- 
: asemenea
afara preo- 
cooperativa 

ultima adu- 
loc în luna

din

Ancheta noastră conduce la concluzia că deși 
uniunile cooperatiste desfășoară o bogată activi
tate, concretizată în bilanțul pozitiv al agriculturii 
noastre cooperatiste, se manifestă și o serie de 
deficiențe determinate de modul necorespunzător 
cum unele cadre ale acestor organisme concep și 
organizează munca de îndrumare a cooperativelor 
agricole. Așa se face că în loc să-și concentreze 
eiorturile spre rezolvarea principalelor sarcini ce 
le-au fost încredințate, folosind în acest scop me
tode adecvate, specifice, uniunile cooperatiste din 
unele județe își risipesc munca pe probleme mă
runte iar, de multe ori, se ocupă de lucruri ce cad 
în sarcina altor organe. Se impune deci ca, revi- 
zuindu-și concepția și stilul de muncă, asemenea 
uniuni cooperatiste să acționeze cu hotărîre pentru 
îndeplinirea competențelor proprii, printre care 
instaurarea, în întreaga activitate a cooperative
lor, a principiilor democrației socialiste care să 
asigure participarea largă, efectivă a masei de ță
rani cooperatori la elaborarea și înfăptuirea tutu
ror măsurilor ce condiționează progresul multila
teral al cooperativei. Credem că este necesar să 
se analizeze aprofundat structura aparatului uniu
nilor județene, modul în care cadrele aces-

personalul uniunii nu are în atenție 
aspectele care-i sînt specifice și se 
interesează de activități de care se 
ocupă prea mulți“.

Așadar, la Buzău, unde se afirma 
despre „conlucrare perfectă și prin
cipială", lucrurile stau cu totul alt
fel. Este adevărat că și în activita
tea direcției agricole se constată 
multe neajunsuri, care au mai fost 
criticate. Dar acesta nu poate con
stitui un motiv ca uniunea coopera
tistă să preia unele activități care 
nu sînt de competența sa deoarece, 
așa cum s-a văzut, ajunge să negli
jeze tocmai principalele sarcini care 
i-au fost încredințate.

Și alții din cei consultați și-au 
exprimat părerea că paralelismul în 
activitatea celor două organe este 
determinat de faptul că, la uniuni, 
preponderenți sînt specialiștii.

— După părerea mea — arată ing. 
Florea Koșu, activist al comitetului 
județean de partid Olt — tendința 
uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole spre „tehnică" este dictată 
chiar de structura ei de organizare. 
Ea dispune, prin schemă, de circa 10 
ingineri agronomi. Nu ar fi mai bine 
ca în locul lor să lucreze econo
miști ? Un alt exemplu : secția de 
construcții a uniunii are în frunte un 
inginer agronom și nu un om de 
specialitate. Cînd i s-a cerut să-și 
dea avizul asupra începerii unor con
strucții zootehnice (maternități de 
scroafe și îngrășătorii de bovine) a 
refuzat, pe motiv că nu se pricepe. 
Defectuos este și modul de folosire 
a specialiștilor. Adeseori li se spu
ne, la general : „ocupați-vă de însă- 
mînțări", „ocupați-vă de zootehnie"

De multe ori, discutînd cu repre
zentanții uniunilor cooperatiste, a- 
ceștia susțin că una din cele mai 
importante sarcini ce le revin este 
de a se ocupa de realizarea produc
ției prevăzute a se obține în coope
rativele agricole. Desigur, obținerea 
unei producții tot mai ridicate, co
respunzător condițiilor și posibilită
ților reale ale fiecărei cooperative 
este o problemă centrală în activi
tatea uniunilor cooperatiste. _ 
aceasta constituie calea 
rii puterii economice a 
rativelor, ridicarea nivelului 
trai al țărănimii. Dar, pentru reali
zarea acestui scop, spre deo
sebire de direcțiile agricole care au 
ca sarcină rezolvarea problemelor 
din punct de vedere tehnic, uniunile 
cooperatiste acționează prin alte pîr- 
ghii. Așa cum s-a subliniat în Ra
portul prezentat la plenara C.C. al 
P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965, 
preocupîndu-se de creșterea continuă 
a producției agricole-marfă și a ve
niturilor țărănimii, ele trebuie să 
ajute în mod concret cooperativele 
agricole în organizarea muncii, nor
marea si retribuirea ei. în utilizarea 
rațională a fondurilor de investiții si 
a mijloacelor materiale de care dis
pun. Iată deci o linie bine precizată 
în ce privește modul de abordare a 
problemelor producției, care, adesea, 
nu este respectată. Am reținut în 
această privință părerea tov. V. Tru- 
țescu, șef de secție la Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

„In a.cgste zile, patru colective de 
'■ la Uniunea națională 'studiază. în. ju- 
. dețul Buzău. Probleme de organizare 

a producției și a muncii, de valorifi
care etc. Se va face și o ana
liză a îngrășătoriilor pentru a se 
vedea eficienta lor economică. Cu 
această ocazie au putut fi trase multe 
concluzii. în majoritatea coopera
tivelor agricole analizate s-a consta
tat că nu a existat o îndrumare efi
cientă în ce privește organizarea te
meinică a muncii în cadrul brigăzilor 
și echipelor. Multe neajunsuri 
există în tinerea evidentei muncii si 
aplicarea principiului retribuției su
plimentare. La cooperativa agricolă 
din Scurtești s-a constatat că unii 
cooperatori figurau cu cîte 5 zile- 
muncă făcute într-o singură zi lu
crătoare. în această unitate nu se 
nosc nici m^car formele noi de 
tribuire suplimentară elaborate 
Uniunea națională. în ce 
organizarea muncii, a evidenței 
retribuției, uniunile cooperatiste 
buie să facă mai mult".

Referitor la aceste probleme. 
Daneîu Stan, președintele cooperati
vei agricole din Oborelu, județul 
Olt. spunea : „Cei de la uniunea ju
dețeană vin numai din cînd în cînd 
pe la noi. Cînd ne vizitează ne în
treabă : „cum merge", și pleacă. Cîtă 
nevoie am avea de ajutorul lor ! 
Iată : acum, la însămînțări, secția de 
tractoare ne face tot felul de neca
zuri. Unii mecanizatori vin tîrziu la 
lucru, cu mașinile prost reparate și 
întreținute. Noi nu-i putem trage la 
răspundere. în schimb, uniunea coo
peratistă ar putea să rezolve pro
blema împreună cu direcția agricolă. 
Ne-ar fi de un mare ajutor".

Uniunile cooperatiste au făcut 
multe lucruri bune în ce privește 
sprijinirea cooperativelor agricole în 
valorificarea producției. Acest fapt 
se reflectă pozitiv în activitatea eco
nomică și financiară a fiecărei uni
tăți. Totuși destule probleme rămîn 
încă nerezolvate și. ca urmare, li
vrarea unor produse nu se poate 
face la timp, unele cantități de le
gume se depreciază etc. Referitor la 
această problemă, tov. Dan Șovăială, 
medic veterinar la cooperativa agri
colă din Amaru. județul Buzău, 
spunea : „Noi am livrat cantități mari 
de lapte peste plan, am îndeplinit

Doar 
crește- 
coope- 

de

cti- 
re- 
de 

privește 
si 

tre-

tov.

— fără ca după o săptămînă să fie 
întrebați ce probleme au constatat și 
rezolvat pe teren.

Multe din neajunsurile semnalate 
de ancheta noastră sînt determinate 
și de stilul de muncă imprimat a- 
cestor organe. Referitor la această 
problemă, tov. Gheorghe Ibănescu, 
directorul direcției agricole Neamț, 
remarca :

„Paralelismele existente în activi
tatea direcțiilor agricole și a uniu
nilor cooperatiste se datoresc și „to
nului" dat de la organele superioare. 
La unele ședințe comune care au a- 
vut loc la București, referatele 
prezentate din partea conducerii 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, au fost 
aproape identice, n-au subliniat ce 
este caracteristic pentru activitatea 
fiecărui organ. Dacă aceste analize 
s-ar face prin prisma activității și a 
responsabilităților fiecărui organ, și 
stilul de muncă ar fi mai precis.

Din cele arătate mai sus se des
prinde sarcina ca Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole să com
bată manifestările de tehnicism în 
activitatea organelor județene, ten
dințele de paralelism în munca lor, să 
asigure orientarea tuturor uniunilor 
spre problemele specifice izvorîte 
din rolul ce le revine în agricultura 
noastră cooperatistă. Bineînțeles, 
va trebui îmbunătățită și ac
tivitatea direcțiilor agricole în 
sensul rezolvării cu cea mai mare 
răspundere a problemelor tehnice 
așa cum le-au fost încredințate de 
conducerea de partid și de stat.

sarcinile contractuale Ia lînă. Cînd a 
fost vorba să vindem statului 35 de 
porci peste prevederi am fost pur- 
tati pe drumuri de către uniunea 
județeană. S-a considerat, probabil, 
că. odată ce am îndeplinit planul de 
livrare la carne de porc, nu mai 
avem nevoie, în continuare, de spri
jin, că putem să ne descurcăm și sin
guri. La fel am pățit și cu păsările, 
care nu au fost preluate la contract 
și a trebuit să le valorificăm pe piața 
Buzăului.

Un caz asemănător ne-a fost sem
nalat din județul Olt. „Avem în 
stoc 3 vagoane de roșii, care se de
preciază pentru că I.L.F.-ul nu-și 
respectă graficele de preluare, ne-a 
relatat președintele cooperativei a- 
gricole din Oborelu. Ni s-au depre
ciat și cîteva vagoane de struguri 
pentru că nu au fost preluați la 
timp. în rezolvarea acestor proble
me critice socotesc că uniunea ar 
fi putut interveni mai prompt".

De altfel, în județul Olt s-a creat 
o situație grea privind strîngerea 
și valorificarea produselor, situație 
care demonstrează că Uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole de 
producție nu-și face pe deplin și cu 
eficiență datoria. Sînt amenințate 
cu degradarea roșii și alte pro
duse de grădină, în vreme ce pie
țele Slatinei, ale Caracalului și Co
răbiei sînt slab aprovizionate. Si 
toate acestea se petrec în vă
zul uniunii — care are ca sarcină 
ajutorarea unităților în valorifica
rea operativă, echitabilă a produ
selor. Și așa se agravează deficien
tele existente în acest domeniu. 
Astfel se semnalează nerespectarea 
contractelor de către fabrica de con
serve din Caracal, neputința celor de 
la I.L.F. de a prelua produsele con
tractate. defecțiuni apartinînd uni
tăților privind• organizarea recoltatu- : .

; lui. ~Se 'pune întrebarea : c«" face 
uniunea f «județeană’ 'care dispune de" 
un serviciu de valorificare, condus 
de un vicepreședinte, ing. Gh. Pă- 
nescu, în srhordinea căruia se află 
6 oameni ? Ea se ocupă de înregis
trarea deficientelor ne care le aduc 
la cunoștința comitetului județean de 
partid și ziarelor, dar nu acționează 
efectiv și operat'v pentru înlăturarea 
lor. în ziua de 27 senfembrie. la o șe
dință a biroului județean de nartid 
Olt, tov. Golea Petre, Președintele 
uniunii județene s-a mulțumit și el 
doar cu simpla înșirare a deficien
telor constatate. A trebuit ca mem
brii biroului să intervină cu propu
neri . și măsuri pentru a scoate lu
crurile din impas.

Pare curios, dar si în domeniul 
valorificării produselor se manifes
tă paralelisme între uniunile coope
ratiste și direcțiile agricole, fapt 
remarcat de tov. Ton Coroiu, pre
ședintele Uniunii județene Arad a 
cooperativelor agricole. De multe 
ori indicațiile care se dau de la 
organele noastre centrale sînt con
tradictorii, mai mult îi încurcă pe 
oameni. Noi, bunăoară, am primit 
din partea Uniunii naționale indi
cația să asigurăm livrarea tineretu
lui taurin la o greutate de 240 kg. 
Zootehniștii direcției agricole s-au 
opus însă : ei primiseră indicații 
din partea Consiliului Superior al 
Agriculturii să admită valorificarea 
animalelor respective la

Am insistat mai mult 
cestor probleme de care 
în 
tiste 
însă 
care 
cina
vorba de sprijinul care trebuie să 
fie acordat în vederea reglementării 
problemelor conducerii și activității 
interne a cooperativelor agricole 
pentru ca, prin aplicarea prevede
rilor statutului, să se asigure parti
ciparea largă a tuturor cooperato
rilor la dezbateri și adoptarea unor 
măsuri cît mai chibzuite și eficace. 
Numeroasele deficiențe se semna
lează în păstrarea avutului obștesc, 
activitatea financiară și altele. (A- 
ceste aspecte vor constitui subiectul 
altor anchete ale ziarului nostru).

300 kg. 
asupra a- 
se „ocupă" 

coopera-paralel uniunile
și direcțiile agricole. Există 
un domeniu de activitate 

cade, în exclusivitate, în sar- 
uniunilor cooperatiste. Este

Anchetă realizată de
Ion HERȚEG și Gh. CÎRSTEA

tora se ocupă de problemele specifice ce cad 
în sarcina lor. Pe baza unor asemenea analize se 
va putea evita desfășurarea unei activități paralele 
cu direcțiile agricole, canalizindu-se forțele uniuni
lor pentru rezolvarea problemelor legate de creș
terea rolului adunărilor generale în rezolvarea tre
burilor obștești, organizarea producției și a muncii, 
aplicarea unor măsuri mai eficiente de cointeresare 
în muncă a cooperatorilor, ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității consiliilor de conducere, 
îmbunătățirea aprovizionării și desfacerii produse
lor cooperativelor.

Punînd un accent mai mare, în întreaga lor acti
vitate, pe principiul muncii colective, pe consulta
rea țărănimii cooperatiste și a specialiștilor în pro
blemele cheie ale agriculturii cooperatiste și con- 
lucrînd strîns cu organele de stat, uniunile coope
ratiste pot asigura pretutindeni rezolvarea la timp, 
corespunzătoare a tuturor problemelor ce condi
ționează progresul material și social al cooperati
velor agricole, contribuind Ia dezvoltarea continuă 
a agriculturii, la înflorirea satelor noastre.
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Cmd în maldărul
de imitații descoperi
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inspirația...
Radu BELIGAN 

directorul Teatrului de Comedie

¥A OFERĂ O AMBIANȚĂ

Adresînd întrebarea de mal sus mal multor di
rectori de teatru, ne-am propus să atragem atenția 
asupra unei preocupări esențiale a mișcării noastre 
teatrale: dezvoltarea dramaturgiei originale, sti
mularea talentelor scriitoricești și orientarea lor 
spre problemele fundamentale ale omului de azi. 
ale societății noastre socialiste.

A reflecta pe scenă, în imagini impresionante 
și elocvente, profilul contemporanilor noștri, sen
timentele și gîndurile acestora 
esențial al colaborării teatrelor 
tici. Secretariatele literare 
zeci de manuscrise. Printre ele, 
se găsesc numeroase încercări 
sesc, de asemenea, scrieri nu 
dar care mărturisesc insuficientă experiență. Și, în 
fine, tot acolo, în teancul de texte, se află, vir- 
tualmente, acea „capodoperă necunoscută" prin 
care teatrul, descoperind-o și jucînd-o, va oferi 
vremii o oglindă a ei.

Răspunsurile de mai jos, la ancheta noastră, 
tratează unele aspecte ale muncii pe care 
teatrele noastre trebuie s-o depună pentru cerce
tarea pieselor primite șl îndrumarea dramaturgilor 
înzestrați.

— iată obiectivul 
cu autorii drama- 
primesc zeci și 
cum este și firesc, 
neizbutite. Se gă- 
lipsite de calități,

mȘTRI?

O cîtlme însemnată din 
manuscrisele pe care le pri
mim sînt însoțite de ample 
scrisori vizînd nu atît sen
sibilitatea noastră artistică, 
cît sentimentele noastre de 
compasiune, de fraternita
te, de dăruire. „N-am nici 
tată, n-am nici mamă — 
ne scrie de pildă autorul 
unei drame în patruzeci și 
opt de personaje. Am com
pus această piesă pentru 
a-mi umple un gol. Știu 
că jucați în primul rînd 
comedii, dar dacă totuși ați 
putea reprezenta lucrarea 
mea, mi-ați dărui senzația 
unei familii regăsite". Un 
alt corespondent, încredin
țat că important nu e atît 
să ai tu talent, ci ceilalți, 
face din capul locului proba 
exemplarei sale modestii: 
„....Piesa mea are, mi s-a 
mai spus și de către alți 
tovarăși, multe neajunsuri, 
dar eu știu că dumnea
voastră aveți un suflet 
mare, că sprijiniți debu
tanții și de aceea vă rog să 
corectați toate greșelile de 
formă și fond. Vă rog să 
contați pe recunoștința 
mea". Există, firește, și au
tori mai puțin dornici de 
colaborare și care încep 
prin o somație categorică : 
„Am scris o comedie excep
țională, ne avertizează ri
tos unul dintre aceștia. Vi-o 
dăruiesc. Jucați-o. Actorii 
vor culege numai aplauze. 
Teatrul se va îmbogăți, ad
ministrația și șeful conta
bil vor fi decorați. Nu-mi 
spuneți că nu vă intere
sează. N-o să vă cred. 
Nu-mi ziceți că-i nereușită. 
N-o să admit." Din fericire, 
o largă categorie de cola
boratori și care se recru
tează de obicei din rîndu- 
rile proaspetelor contingen
te de pensionari e mai pu
țin drastică. Ea apelează la 
ceea ce e în noi duioșie, 
lacrimă, înțelegere. „Eram 
adolescent cînd am notat 
prima replică a piesei — ne 
scrie autorul unei farse în 
hexametri. Am încheiat-o 
zilele trecute la ASCAR 
profitînd de o convalescen
ță îndelungată. Subiectul 
farsei mele este lumea vă
zută din paradis".

O altă serie de manu
scrise sînt rodul braconării 
pe domeniile lui Ionescu 
și Beckett (citiți în versiu
nea Pinter sau Arrabal) si 
prezentați, cum se zice în

comerț, la a treia mînă. 
Sînt cei ce se instalează 
confortabil în inconfortul 
unei viziuni, sperînd că ju- 
cînd pe cartea disperării 
vor fi scoși din anonimat. 
De altfel, e un fenomen 
extrem de semnificativ că 
de îndată ce se joacă un 
anumit gen de piese, soli- 
citanții noștri se contami
nează fulgerător. Acum 
cîțiva ani au sosit cohortă 
piesele istorice, cu două 
stagiuni în urmă citeam în 
flecare zi o comedie poli
țistă, vara aceasta factorul 
ne-a predat cîteva coiete 
cu dialoguri filozofice.

Arareori în toată această 
producție, care macină re
zistența la platitudine și 
te împinge să strigi „Evri- 
ka" în fața cine știe cărei 
mediocrități, descoperi, în 
adevăr, valoarea, sau cel 
puțin sîmburele unui ta
lent. Ei bine, bucuria aceas
ta, care răscumpără mii și 
mii de file lecturate în re
voltă sau în cea mai de
plină toropeală a spiritu
lui, am încercat-o în cîteva 
rînduri în ultimii ani. Mai 
mult decît atît, chiar ni
velul general al pieselor 
propuse mi se pare infinit 
mai elevat în comparație 
cu cel de acum patru sau 
cinci stagiuni.

Relațiile teatrului nostru 
cu ceea ce se numește scri
itorii profesioniști nu di
feră — presupun — de ra
porturile tuturor teatrelor 
cu dramaturgii consacrați, 
ori acceptați. Nu „coman
dăm" niciodată piese, soco
tind că nu e util să comanzi 
— la propriu — în creație. 
Apoi, dacă mai înainte 
credeam că meritele u- 
nei opere pot spori ho- 
tărîtor de la o versi
une la alta, astăzi ne-am 
convins că, în general, va
loarea nu așteaptă numărul 
revizuirilor și că, dacă nu 
trebuie să refuzi ajutorul 
tău unui scriitor, în opera 
căruia găsești 
valorii, cel 
se J ’ 
păstrez însă vechea mea 
convingere în ceea ce pri
vește tehnica dramatică t 
legile teatrului se învață ; 
reușitele în acest domeniu 
sînt cîteodată efectul in
spirației, dar nereușitele 
sînt totdeauna defectul su
ficientei.

o face descoperirea șl ju
cărea unor autori tineri. El 
adaugă însă că trebuie să 
descoperim cele mai bune 
lucrări. Aș spune că azi 
dramaturgia noastră cu
noaște o avalanșă de debu
tant! și o criză de autori de 
profesie, manifestată în scă
derea de piese răsunătoare. 
Debutanții nu posedă încă 
o definiție a autorului, căci 
scriind, ei nu știu pentru 
cine scriu. Datoria drama
turgului profesionist este 
să scrie pentru scenă.

Stă în obligația noastră 
de a face totul pentru a- 
firmarea dramaturgiei ori
ginale. Dar cum 7 In nici 
un caz cantitatea pieselor 
jucate nu demonstrează 
profunzimea unei asemenea 
acțiuni. Citim fiecare piesă 
cu adevărată dăruire, doar 
cînd o includem într-o a- 
semenea competiție. Refu- 
zînd cu încăpățînare tot 
ceea ce este fals, lipsit de 
valoare, facem un serviciu 
teatrului nostru. A te lăuda 
că ai în repertoriu doar 
piese românești, dacă ele nu 
sînt și valoroase, e o tru
fie pauperă. Cui servește 7 
Diluăm fondul valoros al 
dramaturgiei noastre cînd 
slăbim exigența în numele 
unor criterii formale. 
Doar îngrădind artifi
cialul șl facilul, teatrul va 
descoperi acei dramaturgi 
— capete de coloană ale 
mișcării noastre.

De cîțiva ani „Iona" de 
Marin Sorescu e piesa care 
m-a tulburat cel mai mult. 
Mi s-a spus că publicul 
nu o va primi, că depășește 
nivelul intelectual al sălii. 
Nu cred. Eu fac parte din- 
tr-o lume și o societate și 
nu-mi închipui că sînt un 
exemplar unic. Mi se pare 
necinstit să punem în sce
nă diverse comedioare care 
nu ne plac, dar care, ne 
închipuim, ar atrage publi
cul. Să nu ne trădăm ma
rile iubiri, să luptăm pen
tru ele I Arta e o succe
siune de revelații și de a- 
ceea o piesă sinceră își aș
teaptă marele îndrăgostit, 
cel care va învesti cu în
credere ceea ce alții au 
repudiat. Trebuie să cău
tăm aceste motive de iu
bire și o dată găsite să nu 
le părăsim. Pentru o dra
maturgie adevărată sînt ne
cesare sentimente adevă
rate.

în căutarea autorilor

Radu NICOLAE
directorul Teatrului National din Craiova

Ultimele stagiuni și-au 
clădit factura repertorială 
și pe lucrări ale dramatur
giei originale, manifestînd 
dorința promovării unor 
autori și unor titluri de 
piese în premieră pe țară.

Omul contemporan, cu 
toată complexitatea lui, 
făuritor al împlinirilor 
noastre socialiste, devenirea 
unor caractere viguroase 
și tenace stăpînite de nă
zuințele de bine și frumos, 
de simțul datoriei, cinstei 
și sincerității, conturarea 
prin mijloacele specifice 
creatorilor de literatură 
dramatică a unor persona
lități din istoria poporului 
nostru, modele de totală 
dăruire pentru libertatea 
socială și națională, pen
tru demnitatea noastră 
națională, reprezintă nu
mai cîteva din esen
țele pe care le așteptăm 
transcrise de acele condeie 
cărora creatorii de artă din 
teatru sînt gata să le în
chine toată priceperea lor. 
Publicul craiovean a avut 
pînă acum plăcute prilejuri 
de bucurie și meditație sti- 
mulînd existența unor 
spectacole ale teatrului 
nostru cu lucrări ale lui 
Everac, Lovinescu, Baran- 
ga, Mirodan, Fulga etc., dar 
ale căror premiere au avut 
loc mai înainte în Bucu
rești. Cauzele acestui fapt ? 
Deși secretariatul literar 
primește circa 70—100 de 
lucrări „originale" pe an, 
din acestea cu foarte mare 
bunăvoință pot fi alese 
una—două lucrări care în
deplinesc condiția literară 
necesară spre a putea fi 
luate în studiu. Nu pen
tru că tot ce se scrie e din
tru început minor. Dar a- 
sistăm la o inflație de li
teratură de filiație, de epi- 
gonisme. Fapt este că efi-

ciența așa-zisei munci 
autorul e foarte relativă. 
Numai o piesă bună poate 
fi făcută mai bună. O piesă 
mediocră rămîne mediocră 
indiferent de contribuția 
mai mult sau mai puțin 
inspirată a celor care în
cearcă să o „repare". De 
multe ori, depistînd o lu
crare bună aflăm că ea a 
fost acceptată și contrac
tată de un teatru din Bucu
rești. în stagiunea care în
cepe, noi încercăm doi au
tori, două piese în pre
mieră pe țară. Cu a- 
cești autori teatrul colabo
rează de doi ani de zile. 
Avem însă certitudinea că 
inițiativa noastră va fi în
cununată de succes, cu atît 
mai mult cu cît cele două 
lucrări au întrunit inte
resul celor mai dotați actori 
ai teatrului. în felul acesta 
poate vom atrage spre tea
trul nostru în vederea unor 
premiere pe tară acele con
deie de calitate care în
cearcă șansa mai „vitregă" 
a unei lansări în provincie. 
Ce aș propune pentru îm
bunătățirea relației între 
autori și teatre în general?

— Publicarea de către 
A.T.M. a mai multor piese 
originale, chiar și a celor 
„nejucate", dar demne de 
a fi luate în atenție.

— O colaborare mai 
strînsă și mai organizată 
între diferitele secretariate 
literare, în sensul că o pie
să bună (dar care nu intră 
în profilul teatrului respec
tiv) să fie recomandată al
tor teatre. E păcat ca ma
nuscrise bune să zacă ano
nime și orfane în sertare, 
fără orizont.

Teatrul Național din 
Craiova își deschide larg 
porțile față de gîndul și 
scrisul românesc de va
loare.

o Samuraiul : SALA PALATULUI
— 17,30 (seria de bilete — 2553) ;
20.15 (seria de bilete — 2588), FES
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30. ; 21.
• Planeta maimuțelor : PATRIA — 
y ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Heroina ; REPUBLICA -
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
a Frumoasele vacanțe : VICTORIA
— 9; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Roata vieții : SALA CINEMA
TECA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21 (bilete la casă), MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Testamentul unul pașă : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOI
NA — 19.
o Căderea Imperiului Roman i 
MODERN — 10 ; 14 ; 17,15 ; 20,30. 
O Jurnalul unei femei in alb : 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Prințesa : CENTRAI___8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o Vicontele plătește polița : LU
MINA — 8,30—16,15 în continuare. 
« Colina : LUMINA — 18,45—20,45 
In continuare.
« Marysia și Napoleon : FERO
VIAR — 8,30—16 în continuare ;
18.30 ; 21.
O Graiul animalelor: TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
e Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 19, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9,15—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15, 
Ia grădină — 19.
o Operațiunea San Gennaro : EX
CELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, MELODIA — 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o Răpirea fecioarelor șl răzbuna
rea haiducilor ; DOINA — 11,30 ; 
16 : 19,30.
• Program pentru copii: DOINA
— 9 ; 10.
0 Surprizele dragostei : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
O Inimă de mamă : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 
20.
O Prietenele : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Minunile doamnei Venus : DA. 
CIA — 8—16,15 în continuare 
18,45 ; 21.
o Winnetou (seria a IlI-a) s BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;-----
20.30. GLORIA — 9 ; 11,15 ; io,™ , 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare >18,15 ; 20,30, la gră
dină — 19.
q Cel șapte samurai : UNIREA — 
16 ; 19,30.
• Viva Marla : LIRA — 15,30 ; 18 ;
20.30.
O Vin cicliștii : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, MOȘILOR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
o Piramida zeului Soare : COTRO- 
CENI — 15,30—18 în continuare. 
O Prima zi de libertate : COTRO- 
CENI — 20,30.
• Șapte oameni de aur : VOLGA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30. GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 19,30.
e Infrîngerea lui Alexandru cel 
Mare : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
0 K.O. : VIITORUL — 15,30 ; 18 ;
20.30.
O Trei copil „minune* : AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19,30.
O Tarzan, omui-maimuță : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Zece negri mititei : MUNCA — 
16 ; 18 ; 20.
O Fratele doctorului Homer: FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Fanteziștii : VITAN — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
© Sfîrșltui agentului W 4 C S FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,'30l j’.t 
o Corabia „Pasărea albastră": 
PACEA — 16 ; 18 ; 20.
O Un dolar găurit : CRÎNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
o Prin Kurdlstanul sălbatec : 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.

FERTILA
Impresii din filiala U. A. P. Tg. Mureș

tate. De peisaj și de portret se simt 
atrași în egală măsură alți doi pic
tori mureșeni, Siklody Tibor și Szecsi 
Andrei, care așa cum mărturiseau 
„sînt fericiți că pot să primească în
tr-o casă nouă, semn al înțelegerii 
conducerii filialei, al faptului că in
stituția de breaslă se îngrijește deo
potrivă de interesele artistice cît și 
de cele materiale ale membrilor 
săi". Exprimarea lor artistică este 
sinceră, deschisă și, de aceea, con
vingătoare.

Sculptorii Kulcsar Bela șl Hunyady 
Laszlo sînt două personalități dis
tincte. Primul este atras în acest 
moment de pictură (o expoziție des
chisă anul acesta în Tg. Mureș a 
fost rodul acestor preocupări), al 
doilea de sculptura în metal, amîn- 
doi dovedindu-se a fi creatori maturi, 
care gîndesc asupra firescului dez
voltării lor ca artiști. Pe tînărul sce
nograf Feneș Romulus l-am întîlnit 
în febra lucrului la o viitoare pre
mieră teatrală. Autor a numeroase 
montări ale teatrului român și ma
ghiar, Romulus Feneș se arată a fi 
un om de teatru inteligent și fecund.

Am încercat să dăm, în cele de mai 
sus, o imagine a personalității și 
preocupărilor cîtorva artiști din Tg. 
Mureș. Toate acestea converg însă 
către conturarea portretului co
lectiv al unei filiale ai cărei 
membri, români, maghiari și de 
alte naționalități, desfășoară o ac
tivitate creatoare fertilă, bogată în 
realizări și perspective. Aici desigur 
că mai sînt de adăugat cîteva trăsă
turi care pot să-i întregească din 
punctul de vedere al unei organiza
ții de breaslă care are multe și va
riate obligații în viața culturală a 
orașului. Este vorba în primul rînd 
de activitatea plenar-socială a mun
cii artistului — arta monumentală. 
Tîrgu Mureș nu este un oraș prea 
bogat în monumente, în lucrări de 
artă decorativă. Din păcate, așa cum 
reieșea într-o discuție cu președintele 
filialei, un inconvenient destul 
de important în realizarea u- 
nor lucrări convingătoare este 
minima conlucrare a comitetu
lui orășenesc de cultură și artă cu 
filiala. „Ne găsim în perspectiva rea
lizării unor monumente importante 
în orașul nostru, un Aurel Vlaicu la 
noul aeroport, un Avram Iancu. Or, 
asemenea lucrări de anvergură nu 
se pot realiza oricum. S-a discutat 
mult despre; rostul, .comenzii sociale, 
s-a arătat cît .dq-, judicioasă și cît de 

. exactă tr'ebjiie sa. fie ea. Dar comi
tetul nostru pare că nu știe, de 
exemplu, că un concurs care să con
centreze un număr mai mare de ar
tiști în cazul unor lucrări atît de im
portante dă mai bune rezultate decît 
practica 
Desigur, 
tele antrenează

O recentă vizita la filiala U.A.P. 
din Tg. Mureș ne-a surprins prin va
rietatea atitudinilor și fizionomiilor 
artistice aflate aici. In același timp 
ne-a atras o anume unitate în a con
cepe o activitate spirituală, o certă 
seriozitate în abordarea profesională 
a acesteia. Am vizitat multe atelie
re, am stat de vorbă cu mul ți ar
tiști români și maghiari și de alte 
naționalități. Indiferent de vîrstă, 
indiferent de preocupări, de vi
ziunea și stilul propriu am 
putut constata un entuziasm și 
o înțelegere a rosturilor artistului 
In societate care ne-au făcut să con
chidem că la Tg. Mureș există un 
climat artistic autentic și fertil. Am 
înțeles astfel că noua conducere a 
filialei muncește cu pasiune pentru 
cultivarea acestui climat, că dorește 
cu adevărat ca hotărîrile și conclu
ziile Conferinței pe țară a U.A.P. să 
devină un fapt real. Este îmbu
curător astfel să constați chiar și 
dintr-o scurtă vizită că există din
colo de maniera proprie, de persona
litatea proprie a fiecărui creator o 
nedezmințită voință de a lucra în co
lectiv, de a impune filiala U.A.P. ca 
o instituție culturală de prim ordin 
în viața spirituală a orașului Tg. 
Mureș.

Există multe posibilități de afir
mare în capitala județului mureșean. 
Săli de expoziție elegante — ca saia 
filialei, sala galeriei de artă, sala de 
expoziție a muzeului — după cum 

. există utile și propice locuri de ex
punere la Studioul Institutului de 
teatru și în cadrul altor instituții 
culturale, care oferă posibilitatea u- 
nui contact continuu al artiștilor cu 
publicul tîrgmureșean. Trebuie să 
subliniem faptul că activitatea artiș
tilor plastici se integrează într-o at
mosferă culturală intensă. Impresio
nantul Palat al culturii, cele două 
teatre, un teatru de păpuși, filarmo
nica, cele două reviste culturale 
„Uj Elet" și „Igasz Szo" oferă iubi
torilor de cultură produse spirituale 
de calitate. Expozițiile de artă plas
tică deschise în ultimul timp ale ar
tiștilor Szabo-Bodis Elisabeta, Nilca 
Robert, Kulcsar Bela, Siikosd Fran- 
cisc, Siklody Tibor, Olariu Gheorghe, 
Incze Ștefan, fără a mai aminti ex
pozițiile deschise în celelalte orașe 
ale .județului sau în județe apro
piate, la Odorhei, Miercurea Ciuc, 
Cristurul Secuiesc — sînt argumen
ta elocvente ale acestei afirmații.

Pentru noi,..contactul cu atelierul,.'... 
cu acest, laborator în care se pot des
cifra alături de incertitudini și reu
șitele sigure, alături de lucrările de 
studiu și operele definitive, a fost 
însă deosebit de revelator. Am întîl- 
nit astfel în atelierul soților Zolcsak 
Alexandru și Porzsolt Barbala o at
mosferă de intelectualitate elevată. 
Interesați de fenomenul cultural ca 
întreg, în acest atelier se pot citi lu
crări de specialitate rare, se poate 
asculta muzică de calitate, preocu
pări care se oglindesc pregnant în 
lucrările celor doi artiști. Pictorul 
lucra la o variantă a portretului 
uneia din personalitățile orașului, ac
torul și scriitorul Kiss Laszlo, dece
dat nu de multă vreme, și se recu
noștea pe pînză încercarea de . __ 
liefa întreaga personalitate a celui 
portretizat, viata lui lăuntrică. Ar
tista lucra la o suită de compoziții 
tematice cu personaje din lumea sa
tului și se vedeau în ele intense preo
cupări de limbaj plastic, de sugerare 
a emoției.

Am întîlnit în noua casă 
rului Balasz Imre aceleași 
preocupări de aprofundare a măies
triei artistice. Lucrările văzute se 
înșiruiau într-o succesiune logică, în
tr-o creștere organică, firească, semn 
al unei mature viziuni. Peisajele 
pictorului, mal ales cele din ultima 
perioadă, redau atmosfera poetică 
atît de specifică locurilor în care tră
iește. Un fin colorist, în lucrările 
căruia se aud filtrate ecourile 
operei lui Gh. Petrașcu, am
găsit în persoana pictorului O- 
lariu Gheorghe. Peisajele sale
realizate în țară sau în diverse 
călătorii de studii sînt subtil colo
rate, în game de culori stinse, carac- 
terizînd, ca într-un portret, spiritua
litatea, istoria și viața locurilor pic-

bine 
Mai

a picto- 
serioase

sîmburele 
mai 

ajută el însuși.

a re-

sfidează
aburului"

(Urmare din pag. I)
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Opiniile publicate mai sus depășesc, ca sferă de interes, activitatea unui anume " 
teatru. Sînt puse în discuție 6 seamă de aspecte actuale, de principiu, cu caracter 
general, care privesc dezvoltarea repertoriului de piese originale, stimularea 
creației dramaturgice de valoare pe temele importante ale actualității, ale isto
riei patriei. Este limpede în acest sens că așteptarea, poziția de expectativă a unor 
teatre în ceea ce privește promovarea pe scenă a unor autori și lucrări noi, 
interesante, limitează orizontul acelei instituții, posibilitățile de afirmare ale 
colectivului respectiv, o fac să nu împlinească una din cerințele fundamentale 
ale existenței sale: aceea de a fi un laborator al dramaturgiei originale, de a da 
viață unor piese care să vorbească spectatorilor despre problemele cele mai inte
resante ale existenței lor. Experiența unor prestigioase formații teatrale de la noi 
și din alte țări, a unor mari oameni de teatru care au obținut succese de răsunet 
tocmai prin conlucrarea nu numai cu autorii dramatici reputați, dar și cu începă
tori de talent este elocventă în acest sens. Drumul afirmării unor dramaturgi și 
procesul de finisare al unor texte dramatice care s-au impus în teatrul românesc 
și de peste hotare demonstrează cît de fructuoasă poate fi această colaborare 
permanentă între autori și teatre, colaborare evidentă și la teatrele ai căror direc
tori au răspuns anchetei noastre.

Desigur, colaborarea amintită îmbracă forme diferite, specifice acestui gen 
al creației artistice, demonstrîndu-și eficiența prin modul în care un teatru 
izbutește să impună atenției publice autori care semnează lucrări de larg ecou. 
Fără îndoială există pe acest tărîm un cîmp larg de investigații: ne gîndim la 
talentele din diferitele orașe ale țării care reprezintă — în lumina celor de mai 
sus — un potențial creator care se cere sprijinit și pus în valoare cu toată atenția, 
cu grija permanentă de a detecta, între zecile și zecile de lucrări primite de 
teatru, paginile promițătoare, demne de interes. Nu sînt rare cazurile cînd secre
tariatele literare, preocupate de munca de fiecare zi, nu acordă atenția cuvenită 
pieselor sosite la teatre. Citite uneori în grabă, există riscul evident de a nu 
observa vibrația vreunui talent autentic, seînteierea vreunei idei generoase, și 
astfel un text imperfect dar perfectibil poate intra în conul de umbră al uitării. 
. Afluența de manuscrise și proporția mare a celor neviabile nu pot motiva, 
m nici un caz, „expedierea", tratarea superficială a lucrărilor sutelor de debutanți 
care se adresează teatrelor noastre. Merită generalizată practica acelor secretariate 
literare care solicită consecvent și în această direcție consiliile artistice, apelează 
la refereați cu autoritate, din rîndurile intelectualilor, criticilor, oamenilor de teatru 
cu prestigiu și dragoste pentru dramaturgia originală, pentru a putea avea o imagine 
cît mai operativă și mai exactă a valorilor pe care le cuprind piesele primite de la 
diferite categorii de autori, susținînd cu spirit de răspundere textele ce prezintă 
sorți de reușită. Inițiativa, receptivitatea față de piesele sosite la teatru nu numai 
că nu exclud, dar presupun existența unor criterii ideologice și artistice, aplicate ri
guros în activitatea de promovare a dramaturgiei originale. Astfel se pot crea pre
misele cele mai favorabile, climatul necesar pentru ca, într-o strînsă și permanentă 
colaborare, teatrele și autorii să îmbogățească necontenit repertoriul cu lucrări 
de mare valoare artistică despre realitățile noastre de astăzi. Acesta este și sensul 
anchetei noastre din răspunsurile căreia se desprinde elocvent faptul că numai 
printr-o permanentă colaborare între teatre și autori, numai printr-o maximă solici
tudine de o parte și de alta, numai printr-o conlucrare efectivă repertoriul original 
poate spori zestrea sa de piese originale.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Crlstescu. Soliști : Harry Datvner 
(Elveția), Emilia Petrescu, Martha 
Kessler, Cornel Fînățeanu, Con
stantin Dumitru — 20.
• Opera Română : Aida — 19. 
O Teatrul de Operetă : My 
lady — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza
lahdra" (sala din bd. Schitu 
gureanu nr. 1) : Nora (prezintă 
English Stage Company) — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahla nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric — 20. 
A Teatrul Național „I. ~ ~
raglale" (sala Studio) : 
teribili — 19,30.
O Teatrul de Comedie : 
fără simbrie — 19,30.
o Teatrul Mic : Doi pe 
lansoar — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă' 
pînzele sus — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17, (sala din str.
Academiei) : Șoricelul șl păpușa 
— 17.
O Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Comici vestiți ai revistei : 
N. Stroe — 19,30.

L. Ca- 
Fărlnțll

Ucigaș
un ba
: Toate

Criteriul de valoare
în selectarea textelor

Radu PENCIULESCU
directorul Teatrului Mic

Un teatru trebuie să albă 
opțiuni. El nu poate juca 
orice dramaturg, orice pie
să. Această condiție deve
nea, pînă nu de mult, o ade
vărată dilemă pentru orice 
director: care va fi des
tinul unei piese, destul de 
bune pentru a fi jucate, 
dar neintrînd în sfera pre
ocupărilor teatrului 7 Ră- 
mînerea în sertar coincidea 
cu un certificat de deces. 
Azi, situația literaturii dra
matice s-a modificat. Se 
publică mult, în ziare, în 
reviste. Pentru dramaturgi 
e o primă încercare, încer
care ce aduce servicii reale 
atît teatrului, cît și scriito
rilor.

Și totuși de ce nu se 
joacă multe lucrări bune 
publicate în presă 7 Sînt 
piese de încercare, care a- 
nunță un dramaturg, dar 
nu îl impun. Ne lipsesc 
teatrele mici, experimenta
le, germeni care să di
namizeze viața noastră

teatrală. Acolo și-ar 
vea locul multe dintre pie
sele într-un act care apar 
sau pe care le primim la 
teatre. Pentru a ajunge să 
avem o dramaturgie vie 
trebuie să înțelegem nece
sitatea formelor și grupă
rilor teatrale efemere. Eu
gen Ionescu a intrat la Co
media Franceză nu cu 
„Lecția" sau cu „Amedăe", 
ci cu o piesă amplă, serios 
construită, adevărat text 
clasic : „Foamea și setea". 
Dramaturgul are totuși ne
voie de un contact cu pu
blicul, contact care să-i 
permită să meargă mal de
parte. Noi am încercat 
spectacole-lectură, care au 
ajutat atît teatrul, cît 
și pe scriitor. Avem ne
voie de modalități cît mai 
rapide și mai variate, prin 
care să se asigure drama
turgului o primă apariție 
publică.

Jean Louis Barrault spu
ne că gloria unui teatru

Turneul 
Teatrului
dramatic 
din Brașov

Peste cîteva zile colectivul 
Teatrului dramatic din Brașov 
prezintă spectacole pe scena 
sălii Palatului din Capitală. 
Vineri, 11 octombrie, are loc 
spectacolul . „Madame Sans 
Gene" de V. Sardon și E. Mo
reau, în regia Mariettei Sado
va. Sîmbătă, 12 octombrie, oas
peții brașoveni vor susține 
spectacolul „Vis de secătură" 
de Mircea Ștefănescu, în mon
tarea lui Sică Alexandrescu, 
iar duminică, 13 octombrie, 
vom avea prilejul să vedem 
„Călătoria iui Perrichon" de 
Eugene Labiche. în acest spec
tacol, regizat de Nicușor Con- 
stantinescu, rolurile principale 
vor fi interpretate de artiștii 
poporului Marcel Anghelescu 
și Mișu Fotino, Getta Grapă, 
Mihăilă Brașoveanu, Virginia 
Marcu.

Biletele se găsesc la agenția 
Teatrului Național din str. 
Academiei nr. 15, telefon 
14 71 71 și la agenția sălii Stu
dio, telefon 15 15 53.

LD.H.-25
„dinastia

tirelor românești, e gata de drum. 
Care va fi destinul „mezinului" in
dustriei noastre de material rulant, 
ce îl așteaptă pe căile de fier?

— Sîntem convinși că noua loco
motivă va face o frumoasă „carie
ră" — ne spunea ing. Ion Dumi- 
trache. Noi, proiectanta, ca și con
structorii care au realizat și asam
blat miile de repere ale mașinii, am 
făcut totul pentru ca locomotiva să 
satisfacă cele mai diverse pretenții. 
Mai departe, „cariera" de care vor
beam îi va fi asigurată nu numai 
de calitățile ei ci, mai ales, de în
săși dezvoltarea industrială a țării 
noastre. In ultimii ani au apărut 
zeci de întreprinderi noi, care în
ghit zilnic mii de tone de materii 
prime și fabrică alte mii de tone 
de produse finite, de la zahăr la 
lingouri de oțel. Ei bine, toate aces
te cantități imense trebuie trans
portate și manevrate în incinta în
treprinderilor, pe liniile ferate in
terioare. Pentru șantiere și uzine 
care nu depășesc un gabarit mediu, 
noua locomotivă de 250 CP este o 
mașină ideală. Ea va fi realizată 
și în varianta pentru cale ferată în
gustă. Deci, încă un beneficiar foar
te important: economia forestieră.

Cu o mândrie justificată, cu un 
entuziasm pe care nu-l pot ascun
de, maistrul Vlăduț, ing. Dumi- 
trache, toți „părinții" acestui pro-

totip vorbesc despre perspectivele 
construcției de locomotive în uzina 
„23 August".

— In primele luni ale anului vii
tor se va realiza seria zero, adică 
primele zece exemplare LDH-25 — 
afirmă ing. Holban. O întîmplare 
face ca trecerea la producția de se
rie să coincidă cu anul 100 al trans
portului feroviar în România.

O coincidență care obligă. Cente
narul căilor ferate românești va pri
lejui nu numai un bilanț al indus
triei de locomotive, ci și o viziune 
de perspectivă asupra acestui do
meniu în plin progres. De altfel, 
încă din acest an la uzinele „23 Au
gust" se conturează profilul viitoa
rei fabrici de locomotive, unitate 
dotată cu utilaj de înaltă tehnici
tate, în care producția se va des
fășura în flux tehnologic. In 1970 
vor intra în funcțiune noile hale, 
iar în 1972 e prevăzută producția a 
300 locomotive de capacitate medie.

Pornind de la imaginea arhaică și 
ușor înduioșătoare a primului tren 
de călători în România de acum un 
secol, de la acel „cazan" așezat pe 
patru roți care constituia unul din 
ultimele strigăte ale tehnicii, cen
tenarul căilor ferate va fi celebrat 
de puternicele locomotive electrice 
fabricate pentru prima oară în țara 
noastră. Dar, alături de aceste ra
pide și suple „vedete" ale traficului 
feroviar, va fi sărbătorită și mica 
dar robusta locomotivă de 250 CP.

10,00 — Consultații la biologie. Tema: Unitatea 
și diversitatea lumii vii. Prezintă prof, 
univ. N. Bodnariuc.

10.30 — Curs de limba rusă (reluarea lecției de
joi).

11,00 — Curs de limba spaniolă.
11.30 — T.V. pentru specialiști. Ciclul „medicină" :

„Infarctul miocardic" (reluare).
12,00 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru copii și școlari : Taine dezlegate ! 7 

„Galaxii".
Drumuri și popasuri — emisiune turisti
că : „Cheile Nerei".

18.20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Curs de limba spaniolă (reluarea lecției

de dimineață).
19,00 — Albatros — revistă literară pentru tineret.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.

Actualitatea în agricultură. Din cuprins : 
Pregătiri pentru ziua recoltei; Fotogra- 
metrie (mijloace moderne folosite la pro
iectarea sistemelor de irigații) ; Ecran in
ternațional agricol; Amfiteatre pe dealul 
Feleacului.

20.20 — Studioul muzical. Cultura muzicală de-a
lungul timpului: Grieg. — Prezintă Theo
dor Drăgulescu.

21,00 — Reflector.
21,15 — Jocurile Olimpice ‘68 la televiziune.
21,25 — Film artistic „Zazîe în metrou". Realizare 

a cunoscutului regizor francez Louis Malle, 
avînd ca protagonist pe Philipe Noiret și 
micuța Catherine Demengeot. Premieră pe 
țară.

22,55 — Telejurnalul de noapte. 
23,05 — închiderea emisiunii.

nominalizării comenzii, 
aceste lucrări și al- 

__  _________ o serie de fon
duri bănești. Trebuie să fim de 
aceea foarte atenți cum cheltuim 
banii statului, cum învederăm ade
vărata calitate". Cum se exprima și 
într-o masă rotundă a ziarului local 
sculptorul Kulcsar Bela, „în oraș se 
cheltuiesc bani multi pentru «ele
mente decorative» lipsite de gust din 
care s-âr fi putut crea statui".

Arta monumentală, decorarea ora
șului reprezintă un serios motiv de 
participare, de intervenție în viața 
obștei. într-una din puținele discuții 
pe care cele două ziare locale le-au 
consacrat preocupărilor artiștilor 
plastici se releva necesitatea conlu
crării unor forțe artistice mai nume
roase, la care să fie antrenați arhi
tect!, intelectuali, oameni de gust. 
Fără îndoială. însă, că, așa cum spunea 
președintele filialei, asemenea discu
ți! pot și trebuie să aibă un rol pre
ponderent în activitatea artiștilor 
plastici. De altfel aceasta este una 
din premisele instaurării unui climat 
artistic mai viu, mai dinamic, climat 
pe care și-l doresc cu multă pasiune 
șl artiștii mureșeni.

Din întîlnirile avute reieșea că ar
tiștii duc lipsa unor dezbateri pro
funde asupra mesajului și limbajului 
artei plastice moderne, asupra rostu
lui artistului în societate, dezbateri 
de specialitate care să le ofere pre
mise pentru o viziune mai largă a- 
supra artei plastice contemporane. 
„Anul trecut ne-am întîlnit doar o 
singură dată cu ocazia expoziției re
gionale" — ne-a spus pictorul Sik
lody Tibor. „Prea puține și prea rare 
sînt prilejurile cînd ne vizitează cri
ticii de artă din București" — spunea 
pictorul Balasz Imre. „Am dori să 
vedem la noi mai multe expoziții ale 
artiștilor din București, să vedem 
căutările lor, să ne confruntăm. Le 
oferim cu plăcere totdeauna sălile 
noastre" — completa pictorul Gheor
ghe Olariu. Aspirațiile exprimate în 
aepste cuvinte sînt reale. La fel de 
adevărat este faptul că revistele cul
turale. ca „Familia", „Tribuna" sau 
„Utunk", de prea puține ori se 
apleacă asupra fenomenului plastic 
din orașul de pe Mureș. în acest sens 
cred că o datorie revine și Uniunii 
Artiștilor Plastici, care ar putea or
ganiza mai frecvent schimburi de 
artiști, de expoziții, ar putea trimite 
critici de artă care să expună teme 
de mare interes cultural. Nu trebuie 
să excludem însă necesitatea ca în
șiși artiștii din Tg. Mureș să organi
zeze mai des dezbateri asupra pro
blemelor care îi interesează. Prezen
ța' filialei în viața orașului ar putea 
fi astfel mult sporită. Sculptorul 
Kulcsar Bela ne spunea că artiștii 
ar. putea interveni cu mult succes în 
îndrumarea artistică a producției de 
artizanat a cooperativei „Arta popu
lară", producătoare în serie de arti
cole care. îndeobște, sînt de" un gust 
îndoielnic. Este numai una din mul
tele posibilități de afirmare a unui 
real potențial artistic.

Fără a epuiza toate impresiile 
noastre, putem încheia constatînd cu 
satisfacție că la Tg. Mureș seriozi
tatea dominantă în această arie cul
turală este o garanție a faptului că 
filiala U.A.P. își va aduce tot mai 
pregnant aportul în ansamblul cultu
ral al întregii țări.

Iulian MEREUȚA i
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Cronica zilei
SOSIREA MINISTRULUI 

ÎNVĂȚAMÎNTULUI 
DIN OLANDA

La invitația Ministerului Învățămîn- 
tului a sosit în Capitală prof. univ.
G. H. Veringa, ministrul învățămîn- 
tului din Olanda, însoțit de prof. dr.
H. H. Janssen, președintele Consiliu
lui academic al universităților olan
deze. La aeroportul Băneasa, oaspeții 
olandezi au fost întîmpinați de acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, și de reprezentanți ai conducerii 
Ministerului învățămîntului. A fost de 
față dr. Dirk Van Eysinga, ambasa
dorul Olandei la București.

*
Șeful Reprezentanței permanente n 

Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud în Republica So
cialistă România, Nguyen Duc Van, 
a depus joi o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

★
John Knox, noul ambasador al Da- 

nemarcei în Republica Socialistă Ro
mânia, a depus joi dimineața o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

★
Delegația Institutului de studii is

torice și social-politice, condusă de 
Ion Popescu-Puțuri, directorul insti
tutului, care a făcut o vizită în Iugo
slavia la invitația Institutului de is
torie a mișcării muncitorești din a- 
ceastă țară, s-a înapoiat în patrie.

★
Joi seara a plecat la Roma prof, 

dr. docent David Davidescu, vice
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, pentru a participa la

Sesiunea Consiliului Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O), la cea de-a 16-a 
Sesiune a Comisiei europene F.A.O. 
pentru agricultură, precum și la cea 
de-a 6-a conferință regională F.A.O. 
pentru Europa.

★
Frescele medievale din Iugoslavia 

constituie tema expoziției deschise joi 
la amiază în sala Dalles, sub auspi
ciile Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Valoarea acestor fresce, 
momentul pe care ele îl reprezintă în is
toria artei, importanța organizării unor 
asemenea manifestări care să le pună 
în evidență au fost relevate de criti
cul de artă Ion Frunzetti, vicepreșe
dinte al Uniunii Artiștilor Plastici din 
țara noastră, și de Milan Ivanovici, 
directorul general al Galeriilor de 
Artă din Belgrad, în cuvîntările rostite 
cu prilejul vernisajului expoziției. La 
festivitate au participat reprezentanți 
ai conducerii Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură. Erau prezenți Jaksa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră și 
alți membri ai corpului diplomatic.-

★

Conducerea Companiei teatrale en
gleze, care se află în turneu în țara 
noastră, a făcut joi dimineață o vizită 
la Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, unde a fost primită de Al. 
Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A. Au 
fost de față reprezentanți ai ambasa
dei Marii Britanii la București.

(Agerpres)

IN iNTlMPINAREA
„ZILEI PETROLISTULUI»

se sărbătorește 
semn de prețui-

lor cu

anului 
au fo- 

a-

La 6 octombrie 
Ziua petrolistului, 
re a muncii celor care valorifică una 
din importantele bogății ale patriei 
— aurul negru. Petroliștii din sche
le și rafinării cinstesc ziua 
noi succese în muncă.

In primele nouă luni ale 
sondorii de pe cuprinsul țării
rat peste prevederile de plan 
proape 42 000 m. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de sondorii 
de la trusturile Pitești și București.

*
Printr-o exploatare rațională a ză

cămintelor de petrol șl folosind pro
cedee tehnologice avansate — injec
ția cu apă și gaze în strat, combus
tia subterană etc. — colectivele sche
lelor de extracție au scos peste plan 
în cele trei trimestre care au trecut, 
14 000 tone de țiței. Printre trustu
rile fruntașe se numără cele 
București și Ploiești.

*
Rafinorii raportează de Ziua 

trolistului îndeplinirea sarcinilor
le reveneau de sporire a producției 
și ridicare a calității produselor. De 
la începutul anului ei au livrat în 
plus 16 200 tone benzine, 26 000 tone 
motorină, 7 000 tone uleiuri minerale,

5 000 tone produse aromate (benzen, 
toluen, xileni) — materii prime de 
mare însemnătate pentru industriile 
cauciucului sintetic, a materialelor 
plastice, detergenților, firelor și fi
brelor sintetice. în același timp, au 
fost dobîndite noi realizări pe linia 
ridicării în continuare a calității pro
duselor, îndeosebi la benzine și u- 
leiuri. în fruntea întrecerii, în in
dustria prelucrării țițeiului, se situea
ză rafinăriile de la Brazi și Telea
jen.

*
întreprinderile Ministerului Petro

lului au depășit planul producției 
globale pe 9 luni cu peste 50 mili
oane lei. Reducerea în continuare a 
costului forajului și a consumului de 
materii prime și auxiliare în rafină
rii a dat posibilitatea petroliștilor să 
obțină în plus față de plan economii 
la prețul de 
milioane lei.

cost în valoare de 80

din

pe-
ce

De la C.E.C.

•Ar

realizări se adaugă șl 
în domeniul

vremea

La aceste 
succesele înregistrate 
investițiilor. în trei trimestre a fost 
realizat 75,5 la sută din planul anual 
ce revenea Ministerului Petrolului. 
Aceasta a permis ca unele obiective 
de la rafinăria Brazi să fie în avans 
față de graficul de execuție. în ace
lași timp, sînt asigurate condiții pen
tru îndeplinirea și depășirea planu
lui anual.

In Editura Politică 
a apărut

V. I. LENIN
Opere complete 

voi. 50
(Volumul conține scrisori, tele
grame și alte documente scrise 
în perioada octombrie 1917 — 
iunie 1919).

A apărut Nr. 9/1968 
al revistei

„PROBLEME 
ECONOMICE"

DIN ȚĂRILE

SOCIALISTE

PE ȘANTIERELE
NAVALE

întreprinderea de comerț exte
rior „Chimimport' a încheiat con
tracte cu iirme din Japonia și Tur
cia, pentru exportul unor însemna
te cantități de produse chimice, 
printre care figurează betanaitol, 
sodă caustică și calcinată, diverși 
coloranți, cauciuc sintetic șl anve
lope. De asemenea, întreprinderea 
„Tehnoforestexport' a perfectat 
tranzacții pentru livrarea de arti
cole de tîmplărie din lemn pentru 
construcții și diferite tipuri de mo
bilă unor firme din Danemarca, 
R. D. Germană, Franța, Norvegia, 
șl Suedia. întreprinderea „Mineral- 
importexport' a livrat recent, în 
Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică, mii de tone de dife
rite materiale de construcții ca : 
piatră de ghips, ipsos, și altele. 
Totodată, au fost exportate cantități 
importante de geam laminat și me
canic tras, în Cehoslovacia, Irak, 
Israel, Italia, Ungaria precum și 
aproape 10 000 de tone ciment în 
Dahomey, Guineea, Togo și Turcia.

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
răcoroasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros în Transilvania, unde 
au căzut ploi locale. Ploi izolate 
s-au mai semnalat în Dobrogea, Mol
dova și Muntenia. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 5 gra
de la Joseni și 17 grade în Oltenia 
și vestul Munteniei. Izolat, în re
giunea de munte, a nins. în Bucu
rești : vremea s-a menținut răcoroa
să, cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a atins 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 octombrie. în țară: vreme 
în curs de încălzire ușoară. Cerul 
va fi variabil, cu înnourări mai pro
nunțate în jumătatea de nord a ță
rii, unde vor cădea averse locale.” 
In rest, ploi izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit, predominînd 
din vest. Minimele vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, iar maximele 
între 12 și 22 de grade. în Bucu
rești : vreme în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului în creș
tere ușoară.

IROSIREA TIMPULUI - 
paradox al restaurantelor 

cu autoservire
(Urmare din pag. I)

Pentru a stimula economisi
rea în vederea construirii de 
locuințe proprietate personală 
în rîndurile populației din me
diul rural și din orașele în 
care nu se construiesc cu spri
jinul statului locuințe proprie
tate personală, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni a intro
dus, în baza unei recente Ho- 
tărîri a Consiliului de Miniș
tri, un nou instrument de eco
nomisire ! libretul de economii 
cu cîștiguri în materiale 
construcție.

Cu ajutorul acestui libret 
depunătorii au posibilitatea să 
realizeze într-un timp mai 
scurt dorința lor de a-și con
strui locuințe, deoarece titu
larii libretelor ieșite la sorți la 
tragerile trimestriale benefici
ază de cîștiguri în materiale 
necesare construirii de locu
ințe.

Cîștigurile constau în princi
palele materiale de construcție 
(cherestea, ciment, țiglă, tablă, 
carton asfaltat etc.), necesare 
construirii unei case de tip 
mijlociu, de circa 40 mp.

La tragerile Ia sorți trimes
triale au dreptul să participe 
libretele de economii cu cîști
guri în materiale de construc
ție ale căror depuneri au fost 
păstrate la G.E.O. în tot cursul 
trimestrului pentru 
efectuează tragerea 
respectivă.

Primele cîștiguri 
riale de construcție vor fi acor
date de Casa de Economii și 
Consemnațiuni la tragerea la 
sorți pentru trimestrul IV a.c. 
în mod 
tragere 
bretele 
guri în 
ție care se vor emite pînă 
data de 31 octombrie a.c. 
clusiv și ale căror drepturi 
fi păstrate la C.E.O, pînă 
sfîrșitul trimestrului IV 1968.

*
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea Zilei petrolistului, în 
schelele Cîmpina, Boldești, Moreni 
și altele din Valea Prahovei, pre
cum și la rafinăriile din Ploiești, 
Brazi și Teleajen, au fost organizate 
expoziții cuprinzînd documente ori
ginale, fotografii și articole apărute 
în presa vremii care vorbesc des
pre apariția petrolului în România, 
dezvoltarea acestei ramuri de-a lun
gul anilor și în special în epoca 
construirii socialismului. Documen
tele expuse se referă, de asemenea, 
la luptele petroliștilor din ianuarie- 
februarie 1933.

Din cuprinsul revistei spicuim :
Ridicarea nivelului teoretio 

și a eficienței cercetării econo
mice, de dr. MIHAIL LEVEN
TE ; Perfecționarea structurii 
organizatorice a întreprinderi
lor, de dr. VASILE M. PO
PESCU ; Considerații cu pri
vire la nivelul costurilor și 
prețurilor cu ridicata ale noi
lor produse, de dr. ILIE MA
RINESCU ; Folosirea rațională 
a capacităților de producție în 
industria ușoară de dr. ST. 
ȘTEFANESCU ; Cointeresarea 
materială și normarea științi
fică a muncii în construcții, de 
T. SBORA ; Probleme ale dez
voltării producției de legume 
în sere de tip industrial, de 
GH. NECULA ; Raportul na- 
țional-internațional și colabo
rarea economică între state, de 
dr. ILIE RADULESCU; 
pentru sporirea eficienței 
merțului exterior, de C. 
VRIL și I. OLTEANU ; 
gîndirea social-economică 
C. “ ’

Căi 
co- 

GA- 
Din 

a lui 
Dobrogeanu-Gherca, de dr. 

DAMIAN HUREZEANU ; Cri
tica unei concepții burgheze 
despre modelarea macro-econo- 
metrică, de dr. M. HOROVITZ. 

La rubrica „Dezbateri" : se 
discută despre : „Acțiunea legii 
valorii în economia socialistă".

Revista mai cuprinde rubri
cile : „Sociologie economică", 
„însemnări" și „Critică și bi
bliografie".

DIN BULGARIA
In ultimii ani, in R. P. Bulgaria s-a 

dezvoltat sectorul construcțiilor navale. 
In prezent șantierele navale bulgare 
construiesc diverse tipuri de nave de 
transport, inclusiv tancuri petroliere 
de 5 000 de tone și diferite nave flu
viale. In curind va începe construcția 
unor nave mineraliere de 10 000 de 
tone și a unor cargouri pentru trans
port de mărfuri de 13 000—15 000 de 
tone.

După cum relatează agenfla B.T.A., 
primul trauler bulgar a început să 
pescuiască in apele oceanelor acum 
patru ani. Astăzi R. P. Bulgaria dispu
ne de 10 traulere oceanice și o navă 
de pescuit înzestrată cu instalații pro
prii de refrigerare.

ale Institutului învafă aproximativ 1 200 
de studenți. Cei mai mulji dintre 
locuiesc și lucrează In alte orașe 
vin la Phenian de două ori pe an 
sesiunile de examene. De regulă, 
își aleg temele pentru lucrările de 
și lucrările de diplomă din activitatea 
lor de producție, iar soluțiile cele 
mai bune pe care le prezintă cu acest 
prilej pot fi imediat aplicate în prac
tică, contribuind la accelerarea pro 
ceselor de producjie, la îmbunătăți
rea calităjii, realizarea de econo
mii etc.

NOUA
RAFINĂRIE

DE LA SZĂZHA

LOMBATTA

PREGĂTIREA

DE CADRE

CALIFICATE
IN R.P.D

ei 
Și 
in 
el 
an

care se 
la sorți

(Agerpres)

Ieri pe velodromul Dinamo
Foto : M. Cioo

SPORT
CICLISM

Noii campioni 
la demifond ca
antrenament mecanic

Ieri după amiază, pe velodromul 
Dinamo din Capitală s-au desfășurat 
finalele campionatului de demifond 
cu antrenament mecanic. întrecerile 
au fost dominate de reprezentanții 
clubului Steaua. Titlul de campion 
a revenit cuplului G. Negoescu — C. 
Voicu (Steaua), care a parcurs într-o 
oră 66,440 km. Pe locul al doilea 
s-au clasat Gh. Juravle-M. Nicules- 
cu (Olimpia) — 65,989 km.

în mate-

excepțional la această 
vor participa toate 11- 
de economii cu cîști- 
materiale de construc- 

la 
in- 
vor 

la

COREEANĂ
în prezent In economia R.P.D. Co

reene lucrează 430 00 de specialiști 
cu studii superioare și medii, for
mați în cadrul a 98 de institute și 
470 de școli tehnice. Institutul poli
tehnic din Phenian a fost absolvit de 
la constituirea sa de peste 20 000 
de tineri.

Un loc important în pregătirea de 
cadre calificate îl are și învățămintul 
fără frecvenfă. în urmă cu 15 ani, 
o secfie fără frecven/ă a fost organi
zată și pe lingă Institutul politehnic, 
iar de atunci ea a pregătit 3 000 de 
specialiști. In prezent, la cursurile 
fără frecventă de la cele 10 facultăți

La noua rafinărie aflată în construc
ție la Szăzhalombatta a început ex
ploatarea de probă a secțiilor de disti
lare, urmînd ca în curînd întreprin
derea să intre în exploatare industrială 
— transmite agenția ungară M.T.I. Zil
nic 6 000 tone de țiței vor fi transfor
mate în benzină, gaz lampant și 
păcură. Pentru obținerea unui număr 
mai mare de 
montează alte 
care una va 
sfîrșitul anului, 
cea mai mare 
prevede că în 1975, cînd va funcționa 
cu întreaga capacitate, ea va putea 
prelucra 6 milioane tone țiței anual.

Szăzhalombatta devine în tot mai 
mare măsură un centru industrial de 
seamă. Construcția acestui oraș a în
ceput acum 7—8 ani, pe Dunăre, la 
30 kilometri de Budapesta. De atunci a 
intrat aici în funcțiune o termocentrală 
cu o putere de 600 000 kilowafi care 
alimentează capitala tării cu energie 
electrică. Cele două mari întreprin
deri au început să se ajute încă din 
faza de șantier: rafinăria îi furnizează 
centralei electrice combustibilul nece
sar din reziduuri, iar termocentrala ali
mentează rafinăria cu energie electrică 
și abur.

produse petroliere se 
cinci instalații, dintre 

li terminată pînă la 
Noua rafinărie va fi 

din R. P. Ungară. Se

Din fotbalul international

Deci, una din principalele căi de 
creștere a numărului acestor res
taurante este amenajarea unora din 
localurile existente. Totuși, în Bucu
rești nu funcționează, la ora ac
tuală, decît 8 restaurante cu auto
servire, unul din ele fiind în reno
vare. Pe arterele foarte circulate 
ale orașului, unde acestea ar fi la 
locul lor, ele sînt rare și, implicit, 
aglomerate. în fața forurilor de re
sort s-au formulat unele propuneri 
și soluții, între care readucerea în 
circuitul comercial a unor spații ce 
au, în prezent, altă întrebuințare; 
reprofilarea unor unități (de exem
plu, în zona Piața Romană — Piața 
Amzei, unde este o mare îngrămă
dire de instituții publice, sînt 5 mari 
unități de desfacere a produselor a- 
limentare de același tip, dar nici 
un restaurant cu autoservire). Mă
surile prevăzute însă în acest sens 
sînt insuficiente pentru a duce cu 
adevărat la dezvoltarea acestui sec
tor al alimentației publice.

Totuși, cum poate fi ameliorată 
situația — și nu numai în Capitală? 
La Direcția alimentației publice din 
M.C.I. ni se spune că una din cau
zele evoluției atît de lente este lip
sa utilajului necesar pentru auto
servire. întreprinderea — I.U.C. — 
are o capacitate redusă: circa 40 de 
linii anual. Dar acesta nu poate fi 
socotit un motiv pe deplin plauzi
bil. Pentru simplul fapt că însuși 
directorul întreprinderii amintite ne 
informează că, la cerere, capacitatea 
poate fi mărită pînă la o sută de 
linii anual. Dar cererea organizații
lor comerciale — care dispun în a- 
cest scop de bani — nu a depășit 
niciodată plafonul de 40...

Totuși, nu în investițiile costisi
toare trebuie găsită cheia proble
mei. în fapt, schimbări mai puțin 
spectaculoase intervenite în activi
tatea unităților pot avea urmări po
zitive foarte importante. Se pare că 
prin îmbunătățire se înțelege, în ge
neral, înlocuirea totală a mobilie
rului și utilajului, neglijîndu-se so
luțiile mai simple, la îndemînă. Or, 
tocmai în această direcție trebuie 
insistat, apelîndu-se în primul rînd 
la amenajări ieftine și. în același 
timp, ingenioase, utile, care pot în
locui eficient utilaje mai greu de 
procurat. Din păcate, deși aceste 
lucruri se știu și se pot face, cei 
în drept nu prea acționează în sen
sul realizării lor.

Tovarășul Gheorghe Teodorașcu, 
directorul Direcției organizării din 
M.C.I., ne-a vorbit și despre alte 
laturi esențiale ale activității uni
tăților respective. Bunăoară, po

sibilitățile de diversificare a de
servirii în aceste unități sînt 
încă departe de a fi epuizate. în 
ciuda rezultatelor bune obținute, me
toda plății la ieșirea din restaurant 
— care ușurează deservirea — se 
practică foarte puțin. Se pot aduce 
perfecționări și unităților de tip 
bufet expres. în organizarea activi
tății restaurantelor cu autoservire 
trebuie să se aibă în vedere cîteva 
lucruri esențiale: organizarea circui
tului, modul de prezentare a pro
duselor. mărirea capacității de în
casare și găsirea unor soluții po
trivite de debarasare cît mai rapi
dă a meselor. Și impresia noastră 
este că, exceptînd problemele de 
spațiu și de dotare pentru care nu 
există soluții imediate, mai sînt încă 
multe de făcut pe linia organizării 
și obținerii unei mai mari operati
vități a deservirii.

Desigur, consumatorul este atras 
în restaurantele cu autoservire în 
primul rînd de economia de timp 
pe care o realizează. Aceasta nu în
seamnă însă că este dispus să facă 
concesii în ce privește calitatea 
mîncărurilor. Ce oferă, din acest 
punct de vedere, vitrinele respec
tivelor localuri? Sînt, fără îndoială, 
destule mîncăruri apetisante, tra
diționale și mai puțin tradiționale, 
diferite salate și gustări ispititoare, 
prăjituri variate. Cu toate acestea, 
sînt încă multe unități — cităm: 
Caraiman, Obor, Gara de Nord din 
București — care expun, sub dife
rite denumiri, același fel de mîn- 
care înecat în sos; prăjiturile au a- 
desea un aspect incert, iar varieta
tea de gustări este redusă la două- 
trei salate sau rulouri cu maioneză. 
Brînzeturile, smîntîna, patiseria 
proaspătă, fructele, budincile calde 
sînt apariții rare în vitrinele aces
tor restaurante.

Unitățile cu autoservire sînt sur
se sigure de beneficii pentru între
prinderile comerciale care le tute
lează. Cifrele se află însă într-un 
raport invers proporțional cu inte
resul manifestat față de promova
rea acestui modern sistem de de
servire. Ar fi cazul ca organele co
merciale — direcțiile județene. în
treprinderile de alimentație publi
ca și. în cele din urmă, Ministerul 
Comerțului Interior — să ia măsuri 
pentru stabilirea mai judicioasă a 
acestor proporții, încît să se reali
zeze — mai cu seamă pe baza mij
loacelor existente, prin valorificarea 
tuturor posibilităților de care_ dis
punem — o corelație corectă în
tre interesul economic al statului si 
exigențele consumatorilor, pentru 
care autoservirea reprezintă o for
mă de comerț extrem de necesară.

e Noi întîlniri s-au desfășurat în 
cadrul competițiilor europene de 
fotbal. Iată rezultatele înregistrate ; 
„Cupa campionilor europeni" : Ben
fica Lisabona — Valur Reykjavik 
8—1 ; A. C. Milano — F.C. Malmoe 
4—1 ; „Cupa cupelor" ; A.C. Torino 
— Partizan Tirana 3—I ; F.C. Nor- 
rkoping — Crusaders Belfast 4—1 ; 
Shamrock Rovers — Randers Freja 
(Danemarca) 1—2 ; F.C. Barcelona — 
Lugano 3—0; F. C. Porto — Cardiff 
City 2—1 ; „Cupa orașelor tîrguri" s 
Olimpique Lyon — Coimbra 1—0 ;

Liverpool — Atletico Bilbao 2—1 j 
Fiorentina — Dynamo Zagreb 2—1 ; 
Real Saragossa — Trakia Plovdiv 
2—0 ; Valencia — Sporting Lisabona 
4—1 ; Basel — Bologna 1—2 ; Wa
regem — Atletico Madrid 1—0.

o Selecționatele de tineret ale An
gliei și Țării Galilor au susținut un 
meci amical pe stadionul din Wre- 
xam, în prezența a peste 11 000 de 
spectatori Tinerii fotbaliști englezi 
au obținut victoria cu scorul de 
3-1 (1-1).

O platformă, susținînd 
cinci mari blocuri de be
ton. Deasupra o sculptură 
în bronz, avînd forma u- 
nei flăcări și a unui po
rumbel. Pe partea fron
tală a monumentului — 
cele cinci cercuri și deviza 
olimpică: CITIUS, ALTIUS, 
FORTIUS. Si o cupă care 
va primi focul sacru, ve
nit tocmai din Grecia... 
Este monumentul come
morativ, ridicat pe insula 
San Salvador (Bahamas), 
exact pe locul unde, la 12 
octombrie 1492, Cristofor 
Columb „dintr-o eroare 
norocoasă" descoperea lu
mea nouă, exact pe locul 
unde, acum două zile, fla
căra olimpică, sfîrșindu-și 
lunga-i călătorie peste a- 
pele Atlanticului, a atins 
pentru întîia oară țărmul 
continentului latino-ameri- 
can.

Dar, primirea în Mexic 
a flăcării olimpice va a- 
vea loc de-abia la 11 oc
tombrie, la Teotihuacăn, în 
cadrul unei grandioase re
cepții, desfășurată în fața 
piramidei Lunii. Și atunci, 
ca și în clipa sosirii pe 
pămîntul latino-american, 
secolele se vor uni sim
bolic, învestitura umanistă 
a focului olimpic conto- 
pindu-se cu semnificația pe 
care o dădeau aztecii ce
remoniei aprinderii Noului 
Foc, exact în același loc. 
Reapariția Noului Soare, 
aici în fața piramidei Lu
nii, la fiecare 52 de ani, 
cît dura un ciclu al ca
lendarului lor, însemna re
nașterea poporului însuși. 
Primirea flăcării olimpice 
la Teotihuacăn va simbo
liza înțelesul mai adînc al 
Jocurilor, dezvăluindu-le 
sensul lor esențial : crea
rea unui climat de înțele
gere mutuală între toți oa
menii, aspirația lor spre 
progres.

Promovarea idealurilor 
păcii, a înțelegerii între 
ponoare, dezvoltarea rela
țiilor de prietenie între 
toți tinerii din lume, in

diferent de rasă, de con
vingeri politice — acestea 
sînt în ultimă instanță a- 
tributele sportului ca mij
loc de comunicare între 
oameni, în aceasta poate 
fi sintetizat spiritul olim
pic.

Și poate că este intere
sant de observat că pen
tru realizarea acestor no
bile idealuri și-au dat 
mina toate cuceririle omu
lui, în domeniul științei, 
al tehnicii, al economiei, 
al culturii, al artei. Cele 
mai moderne soluții au stat 
la baza construcțiilor olim
pice din Mexic, cele mai 
avansate modalități de co-

La ora cînd apar aces
te rîndurl, pe calea aeru
lui, peste ape sau pe pă- 
mînt, sportivi din peste 100 
de țări continuă să se în
drepte spre Mexic, deve
nit capitala sportului mon
dial.

Atletismul și natația, 
luptele și boxul, caiacul și 
canoea, probele de tir și de 
scrimă, de iaht și de ci
clism, de baschet și de 
polo, halterele, iată tot a- 
tîtea nestemate din coroa
na olimpică. Cine vor fi 
laureații? Favoriți siguri 
cunoaștem mai mulți chiar 
decît medaliile puse în 
joc, învingători nici unul.

MEXICO ’68

limpiadei nipone a fost 
Africa sportivă. Este oare, 
acum, rîndul Americii La
tine?

Un nou record, un nou 
procedeu tehnic, o cotă mai 
înaltă de spectaculozitate 
— toate acestea și altele 
vor însemna că omul a 
mai făcut un pas spre pro- 
pria-i cunoaștere, spre pu
nerea în valoare mai com
pletă a talentului său, a 
forței sale fizice, a gustu
lui său pentru frumos. Că 
a mai făcut un pas spre 
acel echilibru perfect pe 
care-1 presupune organis
mul unui sportiv de mare

definiția In cadrul căreia 
se înscriu manifestările din 
acest octombrie 1968.

Dispute în cadrul a nouă
sprezece discipline sporti
ve, ce ne vor prilejui con
statări privind noile fron
tiere ale dezvoltării sub ra
port fizic al omului. Expo
ziția operelor alese ale Ar
tei universale. Festivalul 
internațional al artelor fru
moase, întîlnirea interna
țională a poeților. Festiva
lul mondial de folclor. Ba
letul celor cinci continen
te, Expoziția internaționa
lă a artizanatului. Expozi
ția asupra utilizării ener-

CITIUS - AL TIUS - FORTIUS
CORESPONDENTA DIN MEXICO DE LA TRIMISUL NOSTRU, VALENTIN PAUNESCU

municație vor asigura in
formarea completă și ul
trarapidă a întregii lumi, 
în ceea ce privește desfă
șurarea manifestărilor spor
tive și culturale. Se esti
mează că peste 500 000 000 
de telespectatori vor ur
mări retransmisiile din Me
xic. Șase canale interna
ționale de televiziune — 
vor transmite în lumea 
întreagă nu numai ..sec
vențe" ale Olimpiadei ci 
și unele din cele mai fru
moase aspecte ale capita
lei mexicane.

în Europa vor fi posibile 
— prin intermediul sateliți
lor artificiali — și retrans
misii în culori.

Cea mai „înaltă" Olimpia
dă — 2 240 m altitudine 
— din istoria jocurilor 
(vechiul record era deți
nut de J.O. desfășurate la 
Saint Louis, S.U.A., 1904 — 
150 m) pune sub semnul 
întrebării toate probele cu 
o durată peste granița ce
lor 60 de secunde. Va fi a- 
vantajat sprintul, ca și să
ritura în lungime,' triplul 
salt, aruncările!

Cîte oare din recordurile 
de pînă acum vor rezista ? 
La Tokio au fost stabilite 32 
de recorduri mondiale la 
natație și atletism și 140 
de recorduri olimpice (nu 
numai de către laureați). 
Marea „descoperire" a o-

performanță. Și poate că 
aici se află punctul în care 
sportul devine tangent (sau 
se integrează) cu cultura, 
cu spiritualitatea. Poate 
că aici se află izvorul a- 
celui îndemn care a dus 
pe heleni la contopirea ma
nifestărilor sportive cu cele 
spirituale, poate că aici se 
află sursa originară a con
vingerilor nestrămutate ale 
acelora care consideră 
sportul și cultura ca ele
mente esențiale în demon
strarea dorinței de progres 
a umanității. Jocuri olim
pice ale sportului, ale cul
turii și ale păcii — iată

glei nucleare sau Expoziția 
științelor spațiale — sînt 
tot atîtea mijloace ce ne 
vor evoca evoluția spiri
tuală a omului în cursul 
secolelor.

Se poate spune că, prin 
implicațiile sale sportive și 
culturale, actuala ediție a 
J.O, marchează momentul 
trecerii lor pe o treaptă 
superioară, mai complexă.

Delegația română, pre
zentă la J.O., aduce în Me
xic mesajul de prietenie, 
dorința de a contribui la 
înțelegerea între oameni, 
aspirația spre progres a 
tineretului patriei noastre.

CARNET 
OLIMPIC

UN ADEVĂRAT RE
CORD DE PARTICIPARE 
se anunță' la competițiile 
de atletism. S-au înscris 
1 113 atleți și atlete repre
zentând 84 de țări. La ma
raton s-au înscris 86 de 
atleți. Proba masculină de 
100 m plat va reuni 84 de 
atleți, iar cea de 200 m 
plat 72 de sprinteri.

LA SOUTH LAKE TA
HOE, în cadrul unui an
trenament, echipa de șta
fetă 4X100 m a S.U.A. 
(Charlie Greene, Mel Pen
der, Ronnie Ray Smith și 
Jim Hines), a fost crono
metrată cu timpul de 3S” 
5/10. Rezultatul este supe
rior cu o zecime de se
cundă actualului record 
mondial, dar el nu va pu
tea fi omologat din lipsa 
cronometrelor oficiale.

A FOST INAUGURAT 
CENTRUL DE PRESĂ. La 
festivitatea de deschidere 
au fost prezenți peste 300 
de ziariști, reporteri de 
radio și televiziune acre
ditați la Jocurile Olimpi
ce. La acest centru au fost 
montate 200 de aparate de 
telex și 600 de telefoane.

REFERITOR LA CON
TROLUL ANTI-DOPING, 
președintele comisiei medi
cale a C.I.O., Alexandr 
De Merode a declarat că 
federațiile internaționale 
vor avea latitudinea să de
cidă asupra modalităților 
tehnice în care se va face 
controlul la fiecare disci
plină în parte. La spor
turile de echipă vor fi 
controlați cîte doi sportivi 
prin tragere la sorți, iar 
la cele individuale primii 
șase clasați și alți patru 
prin tragere la sorți.



viața internațională
LOVITURĂ DE STAT

IN PERU
LIMA 3 (Agerpres). — In dimi

neața zilei de țoi, tancuri și care 
de luptă ale armatei peruviene au 
înconjurat Palatul prezidențial, clă
direa Congresului național, postîn- 
du-se totodată în jurul stațiilor de 
radio și unor puncte strategice ale 
capitalei, Lima. Președintele Be- 
launde Terry a fost obligat să pă
răsească palatul prezidențial. Pu
terea a fost preluată de reprezen
tanți ai forțelor armate care au 
constituit o „juntă revoluționară*.

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
Jorge Mazzinghi, subsecretar de 
stat pentru afacerile externe al 
Argentinei, a anunțat joi seara 
că președintele Peruvian, Fernan
do Belaunde Terry, a cerut ofi
cial autorităților argentinene să-i 
acorde drept de azil politic în 
Argentina. Președintele peruvian, 
înlăturat de la putere de o juntă 
militară, a sosit joi seara cu un 
avion la Buenos Aires.

O impresionantă demonstrație la Chicago pentru încetarea războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam

Lupta eroică a forțelor
patriotice din Vietnamul 

de sud
(Urmare din pag. I)

propierea orașului. De asemenea, 
baza americană „Bluell" de lîngă Tây 
Ninh a fost bombardată și avariată 
de artileria forțelor patriotice : mai 
mult de 200 de rachete și obuze au 
transformat acest punct întărit al 
agresorilor într-o zonă impracticabi
lă. Chiar și după intervențiile repe
tate ale aviației americane, ale că
rei superfortărețe zburătoare B-52 
au efectuat bombardamente masive, 
în cursul bătăliei, pierderile suferite 
de agresori și marionetele sai- 
goneze au continuat să crească : 
14 000 de soldați din rîndul tru
pelor americane și ale marionete
lor au fost uciși, răniți sau făcuți 
prizonieri, 1 355 vehicule militare, 
din care 835 erau tancuri și blin
date, au fost distruse, 85 de avioane 
au fost doborîte etc. Forțele umane 
și materiale de război pierdute de 
agresori în această bătălie echiva
lează cu acelea din timpul opera
țiunii „Junction City", care s-a des
fășurat în aceeași provincie într-o 
perioadă de timp dublă. Puternice 
unități ale inamicului, destina
te apărării Saigonului, — resnectiv 
divizia a 25-a de infanterie a S.U.A., 
brigada a 3-a din divizia 101 a in
fanteriei S.U.A. și o parte impor
tantă din rezervele generale ale ma
rionetelor au suferit pierderi atît de 
mari, încît și-au pierdut capacitatea 
de luptă.

Această înfrîngere a agravat și 
mai mult situația agresorilor 
numai la Tây Ninh și Saigon, ci și | 
pe alte fronturi. Baza americană de 
la Pleiku, aflată în zona platouri- I 
lor înalte, a devenit și ea din nou 
ținta bombardamentelor patrioților. I 
în aceeași regiune, la Duc Lap, i 
trupele americano-saigoneze au lă
sat pe cîmpul de luptă sute de morți | 
și răniți. Pe frontul de sud, în del- . 
ta fluviului Mekong, mai multe ae- 
rodroame militare americane au fost | 
atacate, devenind inutilizabile. Nu- . 
mai la Cantho, într-o singură zi au 
fost distruse la sol 9 avioane ale | 
agresorilor. i

Paralel cu atacurile Forțelor Ar
matei Populare de Eliberare, popu- | 
lația din Tây Ninh a participat în , 
mod hotărît la luptă pentru zdro- | 
birea jugului dușman. Pe un teri
toriu locuit de peste 100 000 de per
soane, populația ă răsturnat pu
terea reacționară și se pregătește ac
tiv în vederea alegerii comitetelor 
populare revoluționare. Dezagrega
rea rapidă a armatei și a adminis
trației marionetelor în această pro
vincie i-a pus pe agresori în cea 
mai mare încurcătură.

Prin recenta bătălie de la Tây ■ 
Ninh, patrioții și populația Vietna
mului de sud au realizat noi pro
grese remarcabile în lupta lor eroi
că de eliberare. Deplina coordonare 
între armata regulată, trupele regio
nale și unitățile de partizani a per
mis lansarea de atacuri continue și 
surprinzătoare împotriva inamicului. 
Cu toate că acesta a dispus de mij
loace foarte rapide pentru aducerea 
unor întăriri importante la locul de 
luptă, situat la numai cîteva zeci 
de kilometri de Saigon, i 
combinînd diferite forme și moduri 
ingenioase și curajoase de atac, au 
putut să dea dușmanului lovituri

grele pretutindeni, nu numai în cîmp 
deschis, ci și în fortificații. Astfel, 
„apărarea în profunzime", efectuată 
în baza faimoasei strategii „a cu
răța și a menține" a generalului C. 
Abrams, s-a dovedit insuficientă și 
vulnerabilă. Se confirmă astfel încă 
o dată că nici o linie de apărare 
nu-i va putea salva pe agresori și 
slugile lor de mînia dreaptă a po
porului vietnamez, unit în lupta pen
tru independenta și libertatea pa
triei.

întărite prin experiența dobîndită 
în timpul bătăliei de la Tây Ninh, 
forțele patriotice și populația Viet
namului de sud 
noi victorii și 
pentru deplina eliberare a pămîn- 
tului patriei.

vor obține neîndoios 
mai mari în lupta

nu
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Se știe că Italia e pre
zentă pe piața europeană 
și mondială cu o serie de 
produse industriale impor
tante. Aici se apreciază că 
expresia „made in Italy" 
a devenit o garanție pen
tru produsele industriei e- 
lectrocasnice (frigidere, as
piratoare, mașini de spă
lat), ale industriei de auto
mobile (peste un milion de 
mașini de diferite tipuri a- 
nual), industriei electro
nice (mașini de calcul cu 
comenzi program), indus
triei de construcții și trans
port, de produse chimice 
etc.

Se consideră de aseme
nea că expansiunea produ
selor italiene pe piața mon
dială este inseparabil lega
tă de preocuparea pentru 
utilizarea în producție ă ce
lor mai noi cuceriri ale teh
nicii. Direcțiile principale 
ale acestei preocupări con
verg atît spre moderniza
rea și restructurarea econo
miei naționale și a între
prinderilor, spre 
mai consecventă 
de „programare 
că", cît și spre 
cu maximum de 
unui comerț larg deschis în 
exterior, sub forme cît mai 
variate.

Trebuie spus că structu
ra industrială a Italiei se 
bazează pe un flux con
tinuu de importuri — atît 
de materii prime, cît și de 
mașini și instalații. Con
ceput ca factor esențial al 
însăși dezvoltării economi
ce a Italiei, comerțul exte
rior al acestei țări are 
drept coordonate : sporirea 
continuă a volumului 
schimburilor cu străinăta
tea, menținerea ponderii la 
export a produselor manu
facturate (circa 93 la sută 
în prezent), lupta perma
nentă pentru reducerea de
calajului existent între im
porturi și exporturi (apro
ximativ 500 de miliarde de 
lire italiene anual sold pa
siv), dezvoltarea schimbu
rilor reciproc avantajoase 
atît cu țările Pieței comu
ne, și alte state capitaliste, 
cît și cu țările socialiste 
și cele în curs de dezvol-

aplicarea 
a politicii 
economi- 
utilizarea 

foloase a

o.n.u. DEZBATERILE
DIN ADUNAREA GENERALA
NEW YORK 3. — Trimisul special 

Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: 
Luînd cuvîntul în ședința de joi di
mineață a Adunării. Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a sub
liniat, că „actuala sesiune — a 23-a — 
a Adunării Generale Iși începe lu
crările într-o atmosferă complexă în 
care contrastele în politica statelor 
se manifestă mai acut".

Subliniind că „una din cele mal 
importante probleme cărora omeni
rea trebuie să le facă față este aceea 
a încetării cursei înarmărilor, a 
dezarmării", șeful delegației sovieti
ce s-a referit pe larg la „memoran
dumul guvernului U.R.S.S. privind 
unele măsuri urgente în vederea în
cetării cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării", înscris pe ordinea 
de zi a celei de-a 23-a sesiuni a Adu
nării Generale. El a arătat că Uniu
nea Sovietică propune începerea de 
tratative pentru „încheierea unei 
Convenții internaționale privitoare 
la interzicerea folosirii armelor nu
cleare", pentru „încetarea producției 
de arme nucleare", „limitarea și re
ducerea mijloacelor de transport la 
țintă a armelor nucleare", „încetarea 
imediată a tuturor experiențelor nu
cleare", „eliminarea bazelor militare 
de pe teritoriile străine" etc. A. Gro
mîko a subliniat, totodată, că „gu
vernul sovietic se pronunță în conti
nuare în favoarea 'unor măsuri pri
vind dezarmarea regională și crearea 
de zone denuclearizate" și pentru a- 
doptarea unor măsuri „privind 
dezarmarea și reducerea înarmărilor 
în diferite regiuni ale lumii, inclusiv 
Orientul Apropiat".

Șeful delegației sovietice s-a refe
rit apoi la unele probleme europene 
arătînd că în Germania occidentală 
acționează forțe revanșarde. „U- 
niunea Sovietică — a decla
rat A. Gromîko — nu este împo
triva unor bune relații cu R.F.G. 
Sîntem gata să cooperăm cu această 
țară în diferite domenii. Sîntem gata 
să continuăm schimbul de vederi cu 
R.F.G. în legătură cu nerecurgerea 
la forță, dacă guvernul R.F.G. Va da 
dovadă de o abordare constructivă a 
acestei probleme. Ne pronunțăm, de 
asemenea, pentru ca R.F.G. să joace 
un rol corespunzător posibilităților 
sale, și în special, posibilităților sșle 
economice, în prdblerhele ■.-Internațio
nale, bazîndu-și politica pe. realită-, 
țile stabilite în urma războiului și a 
evoluției postbelice, aducîndu-și con
tribuția la cauza consolidării păcii. 
După părerea guvernului sovietic, a 
sosit de mult timp momentul ca cele 
două state germane — Republica 
Democrată Germană și Republica 
Federală a Germaniei — să devină 
membre cu' drepturi depline ale 
O.N.U.".

Reprezentantul sovietic a propus 
convocarea unei conferințe â tuturor 
statelor europene pentru examinarea 
problemelor urgente ale consolidării 
păcii pe acest continent. „Viitorul 
Europei nu depinde numai de exis
tența blocurilor militare, a spus A. 
Gromîko. Nu pe calea pregătirilor 
militare în Europa trebuie căutate 
soluțiile problemelor europene. Punc
tul nostru de vedere în legătură cu 
această problemă este expus în De
clarația de la București și în alte

documente ale țărilor socialiste și nu 
mai este nevoie să-l repetăm".

Referindu-se la situația din Viet
nam, vorbitorul a arătat că „Uniu
nea Sovietică stă ferm de partea 
eroicului popor vietnamez și a 
cauzei sale drepte". El a subliniat că 
primul pas care trebuie întreprins în 
prezent este „încetarea totală și ne
condiționată de către Statele Unite 
a bombardamentelor și a celorlalte 
acte de război împotriva R. D. Viet
nam".

Totodată, el s-a pronunțat pentru 
universalitatea O.N.U. și restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze în această organizație.

Tot în ședința de joi dimineața au 
mai luat cuvîntul reprezentanții sta
telor Haiti și Jamaica.

Parlamentarii români 
și-au încheiat vizita 

in Finlanda
HELSINKI 3. — Trimisul spe

cial Agerpres, N. Vamvu, trans
mite : Delegația parlamentară ro
mână condusă de Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, și-a încheiat vizita 
oficială de șapte zile în Finlanda.

Joi dimineața, membrii delega
ției au vizitat rafinăria „Neste Oy“, 
unitate industrială cu o însemnată 
pondere în viața economică finlan
deză. în după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației române s-au în- 
tîlnit, în cadrul unei conferințe de 
presă, cu reprezentanți ai ziarelor 
centrale finlandeze.

Conducătorul delegației, Gheor
ghe Necula, și membri ai delega
ției au arătat că pretutindeni unde

O delegație a C. C. 
al P. C. din Cehoslovacia 
a sosit la Moscova

PR AGA 3 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. transmite : Pe baza înțele
gerii dintre Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. și Prezidiul C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, joi' dimineața a 
plecat spre Moscova o delegație a 
Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia.

Din delegație fac parte membri 
ai Prezidiului C.C. al P.C.C. — 
Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C.C., Oldrich Cernik, 
președintele guvernului cehoslovac 
și Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia.

Pe aeroportul Ruzynske, delega
ția C.C. al P.C.C. a fost condusă 
de Ludvik Svoboda, președintele 
R.S. Cehoslovace, și Josef Smrkov- 
sky, președintele Adunării Națio
nale, membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.C., de Zdenek Mlynar și Josef 
Spacek, secretari ai C.C. al P.C.C., 
Vaclav Slavik, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C.C., de mem-

Ședința Comisiei 
permanente C. A.E.R.

pentru geologie
ULAN BATOR 3 (Agerpres). — 

La Ulan Bator au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 13-a ședințe a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru geologie. Au participat delega
ții din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.

Comisia a adoptat unele reco
mandări în vederea coordonării pe 
mai departe a cercetărilor științi
fice și tehnice din domeniul geolo
giei, care prezintă interes reciproc 
pentru țări.

bri ai guvernului și alți reprezen
tanți ai conducerii.

Printre cei care s-au aflat la 
aeroport au fost și ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Cehoslovacia, S. V. 
Cervonenko, și colaboratori ai am
basadei.

La sosirea la Moscova, pe aero
portul Vnukovo, delegația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia a fost în- 
tîmpinată de Leonid Brejnev, Ale
xei Kosîghin, Nikolai' Podgornîi.

Era prezent Vladimir Koucky, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Mos- 
cova.

tare, promovarea formelor 
moderne de relații econo
mice ca, de pildă, coope
rarea în producție, desfa
cerea de produse pe terțe 
piețe etc. Lărgirea raportu
rilor externe este urmări
tă cu atît mai asiduu, cu 
cît, începînd de la 1 iulie 
(data intrării în vigoare a 
măsurilor de abolire a ta
xelor vamale între țările 
membre ale C.E.E.), econo
mia italiană trebuie să facă 
față și problemei acute a 
concurentei tot mai intense

ITALIA

state ale lumii. în prezent 
importurile din țările so
cialiste reprezintă 7,7 la 
sută din totalul importuri
lor italiene, iar exporturile 
în aceste țări 6 la sută. 
Numai în primele șase luni 
ale anului curent volumul 
comerțului italian cu an
samblul țărilor socialiste a 
înregistrat sporuri de pînă 
la 50 la sută față de peri
oada precedentă. „O poli
tică comercială cît mai des
chisă cu putință — declara 
ministrul comerțului al Ita-

au poposit au fost întîmpinați cu 
simpatie și ospitalitate, manifestări 
în care și-a găsit o grăitoare ex
presie prietenia trainică ce leagă 
astăzi popoarele român și finlan
dez..

Membrii delegației române au 
relevat însemnătatea discuțiilor pe 
care le-au avut cu personalități de 
frunte ale vieții politice, economice 
și culturăl-științifice, desfășurate 
într-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, menționînd că aceste 
contacte au confirmat dorința co
mună de a continua eforturile în 
vederea dezvoltării bunelor relații 
de colaborare româno-finlandeze 
pe baza respectului independenței 
și suveranității naționale, a avanta
jului reciproc, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile 
interne.

Membrii delegației și-au expri
mat deplina satisfacție că în ulti
mii ani, concomitent cu intensifica
rea schimburilor în diverse dome
nii, s-au dezvoltat și relațiile ro
mâno-finlandeze pe linie parla
mentară, în interesul ambelor po
poare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Ministrul 
industriei al Franței 

despre călătoria 
in România

PARIS 3 (Agerpres). — In 
ședința Consiliului de Miniștri 
francez, ministrul industriei, Bet
tencourt, a făcut'o dare de seamă 
asupra călătoriei sale la București.

După ședință, secretarul de 
stat pentru problemele informa
țiilor, Le Theule, a informat pre
sa că Bettencourt a vorbit des
pre „Săptămîna tehnică franceză", 
organizată la București, și a fă
cut bilanțul convorbirilor pe care 
le-a avut cu prilejul acestei călă
torii în România, convorbiri care 
s-au desfășurat în principal asu
pra problemelor economice. Bet
tencourt și-a exprimat satisfacția 
pentru creșterea comerțului dintre 
România și Franța care a sporit, 
de altfel, în proporție considera
bilă. Dar aceste schimburi, a 
subliniat el, rămîn foarte dezechi
librate și aceasta impune necesi
tatea ca Franța să cumpere mai 
mult din România. Pe de altă par
te, Bettencourt a evocat convorbi
rile politice pe care le-a avut 
cu tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer.

Respingerea cererilor de grațiere 
a unor personalități indoneziene

DJAKARTA 3 (Agerpres). — Ce
rerile de grațiere înaintate în nu
mele a nouă persoane condamnate 
la moarte sau la închisoare pe 
viață în legătură cu evenimentele 
din septembrie 1965, printre care 
Njono și Sudisman, conducători ai 
partidului comunist, au fost res
pinse de președintele Indoneziei,

Suharto. Șeful statului indonezian 
urmează, după cum afirmă A'.F.P., 
să se pronunțe, de asemenea, asu
pra condamnării la moarte a altor 
17 persoane, între care Subandrio, 
fost ministru al afacerilor externe, 
și mareșalul Omar Dhan, fost co
mandant al aviației.

a b ■ ■ o b a

agențiile de presă transmit:
Noul președinte al Sena

tului francez a fost ales, 
după trei tururi de scrutin, în per
soana lui Alain Poher. El îi urmează 
în această funcție lui Gaston Monner- 
ville, care a renunțat să mai candi
deze, pentru a-și manifesta astfel opo
ziția sa față de proiectul guvernului 
de a transforma Senatul într-o cameră 
consultativă.

Ministrul comerțului ex
terior al României, Gheorghe 
Cioară, care întreprinde o călătorie în 
Belgia, a făcut miercuri o vizită la 
uzinele A.C.E.C. din Charleroi. In 
după-amiaza aceleiași zile, la oficiul 
belgian de comerț exterior a avut loc, 
sub președinția ministrului comerțului 
exterior al Belgiei, H. Fayat, o întîl-

nire cu reprezentanți ai cercurilor in
dustriale, economice și financiare bel
giene.

In acest spirit se duce o 
politică de lărgire a rela
țiilor comerciale italiene cu 
toate statele, indiferent de 
orînduirea lor. Și rezulta
tele de pînă acum confir
mă că o astfel de politică 
a adus avantaje nete eco
nomiei italiene.

O „radiografie" a stadiu
lui actual al economiei ita
liene oferă însă și propor
țiile „umbrelor" sale, care 
identifică tot atîtea proble
me ce-și așteaptă de mult 
timp rezolvarea : dezechili-

Tendințe in economie
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și comerțul exterior
CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA NICOLAE PUICEA

în cadrul Pieței comune și 
în afara acesteia.

Evident, graficul reali
zării unor asemenea o- 
biective nu înregistrează 
numai o evoluție pozitivă. 
Sinuozitățile sînt destul de 
frecvente și nu se poate a- 
firma că există certitudi
nea unui viitor senin. Efor
turile ce se fac urmăresc 
însă eliminarea sau cel pu
țin atenuarea fenomenelor 
ce pot avea efecte negati
ve asupra lărgirii relațiilor 
economice externe ale Ita
liei.

Cu toate că dezvoltă cu 
precădere legăturile comer
ciale cu țările membre ale 
Pieței comune — care dețin 
o pondere în comerțul ge
neral italjan de circa 40 
la sută — Italia promovează 
relații economice cu țările, 
socialiste și cu celelalte-

liei, Tolloy — care să ducă 
la extinderea la maximum 
a sferei geografice a schim
burilor noastre, este nece
sară pentru a ne permite 
să evităm consecințele fe
nomenelor de recesiune 
ce se manifestă în unele 
țări industrializate din ca
drul C.E.E." In relațiile cu 
țările socialiste, în relațiile 
est-vest, declara și fostul 
subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Mario Zagari, „este necesar 
să se depășească faza pur 
comercială, găsindu-se noi 
forme de colaborare : cola
borare economică în 
mul rînd, colaborare 
nică, industrială în 
sectoare care sînt
cele mai importante în ve
derea asigurării dezvoltării 
economice a unei țări".

pri- 
teh- 

acele 
astăzi

brul teritorial și de struc
tură în distribuirea benefi
ciilor dezvoltării economi
ce între diferite categorii 
ale populației, o cronică 
nefolosire a circa 5—6 la 
sută din totalul forței de 
muncă, investiții insufici
ente în agricultură, în lu
crările de interes social etc.

Ilustrînd amploarea dez
echilibrului teritorial 
dezvoltarea economică 
Italiei, se poate spune 
în timp ce în regiunile 
centru-nord ale țării creș
terea venitului național re
prezintă circa 7 la sută, 
pentru Mezzogiorno (sudul 
Italiei) și insule el repre
zintă numai 4,8 la sută. De 
asemenea, după cum re
zultă din date ale Băncii 
Italiei, în loc ca investițiile 
să fi înregistrat o creștere

în 
a 

că, 
de

superioară în regiunile din 
sud față de nordul indus
trializat, ele au urmat un 
curs cu totul contrar. La 
rîndul său, dezechilibrul de 
structură, între dezvoltarea 
industriei și a agriculturii, 
s-a menținut și chiar s-a 
accentuat. Agricultura nu 
utilizează încă în măsură 
suficientă tehnica modernă 
— ca urmare a investițiilor 
mici afectate — are o or
ganizare necorespunzătoare 
exigențelor moderne, nive
lul de instruire profesio
nală a muncitorilor agri
coli este considerat nesatis
făcător, cercetarea științi
fică și experimentală agri
colă bate pasul pe loc. 
Drept rezultat, productivi
tatea în agricultură este 
apreciată a fi doar de 50 la 
sută fața de nivelul mediu 
realizat' în industrie.

Intrucît „umbrele" amin
tite se răsfrîng nemijlocit ■ 
asupra nivelului de trai și 
social al maselor munci
toare, în Italia se mani
festă o intensă luptă re
vendicativă. Puține sînt ca
tegoriile de muncitori care 
și-au reînnoit contractele 
de muncă, sau au obținut 
avantaje de ordin social 
fără a recurge la grevă. In 
1967 s-au înregistrat aproa
pe 104 milioane ore de gre
vă în industrie și 80 mili
oane de ore în agricultură.

Oficialitățile, 
industriale 
pornind de la aprecierea 
realistă a „luminilor" și 
„umbrelor" dezvoltării eco
nomice actuale, își propun 
o serie de obiective pe ter
men scurt sau de durată — 
pînă în 1980. în această vi
ziune se apreciază că, așa 
cum scria ziarul „Avânți", 
este „necesar să Se moder
nizeze structura mașinii de 
stat și a societății italiene 
în general, adaptînd cerin
țelor sistemul de învătă- 
mînt, de prevederi sociale, 
de organizare a muncii, în
tr-un cuvînt dezvoltarea 
economică să fie susținută 
printr-o vastă operă de re
forme". Si tocmai acestea 
sînt în prezent problemele 
la ordinea zilei în Italia.

cercurile 
și comerciale.
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Stația cosmică automată 
„Zond-5" a fost adusă, la 3 oc
tombrie, la bordul navei oceanografice 
„Vasili Golodin", în portul indian 
Bombay. Aici, stația cosmică va fi 
transbordată într-un avion special, care 
o va transporta în Uniunea Sovietică.

Conferința națională a 
Partidului laburist britanic, 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
Blackpool, a aprobat joi, cu majori
tate de voturi, o rezoluție în care se 
cere guvernului englez să înceteze 
livrarea de armament guvernului fe
deral nigerian.

Candidatul „Partidului in
dependent" la vicepreșe
dinta S.U.A. George Wallace, 
candidat „independent" la alegerile 
prezidențiale din S.U.A., a desemnat 
joi pe generalul în retragere Curtis 
Lemay drept candidat la postul de 
vicepreședinte al S.U.A., din partea 
„Partidului independent".

Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, l-a primit pe prof. Laurent 
Schwartz, vicepreședinte al Tribuna
lului internațional Russell pentru an
chetarea crimelor comise de americani 
în Vietnam, și președinte al Comite
tului național francez pentru Vietnam, 
care a făcut o vizită de prietenie în 
Republica Democrată Vietnam.

Cea de-a patra ediție a 
târgului internațional spe
cializat de mașini unelte 
s-a deschis la Tokio. In standr* ‘ re
zervat țării noastre, întreprinderea 
„Mașinexport" prezintă strungul uni
versal „SN-400 , produs al Uzinei de 
mașini unelte Arad, și mașina de fre
zat roți dințate „FD-320" fabricată 
de Uzinele metalurgice din Cugir.

în cadrul emisiunii „Chi
puri ale Europei" televiziunea 
franceză a transmis un film despre 
România, care prezintă peisaje din 
țara noastră și bogăția folclorului ro
mânesc. Această emisiune prezintă 12 
țări europene din Est și din Vest, 
prin intermediul unor filme realizate 
de cineaști din țările respective.

Sesiunea Stortingului 
Norvegiei. Regele oiav al V-lea 
a rostit discursul tronului la deschi
derea sesiunii ordinare a Stortingului 
Norvegiei. în acest discurs, care defi
nește programul de acțiune al guver
nului norvegian, se spune că Norve
gia va milita pentru securitate inter
națională și destindere în Europa, pre
cum și pentru întărirea Organizației 
Națiunilor Unite. Totodată, se reafir
mă participarea țării la N.A.T.O., pe 
care discursul tronului o califica drept 
necesară.

Jean Jacques Bertrand, 
în vîrștă de 52 de ani, a fost ales 
oficial miercuri de Partidul Unitatea 
națională pentru a-1 succeda pe Da
niel Johnson în funcția de prim-mi- 
nistru al provinciei canadiene Quebec.

In capitala Mexicului au avut loc miercuri seara grave incidente intre stu- 
denți și poliție. In timp ce peste 10 000 de studenți manifestau în centrul 
orașului, cerînd eliberarea fruntașilor politici arestați, în diverse puncte 
s-au produs schimburi de focuri între poliție și demonstranți. S-au înregis
trat morți și răniți. Un număr neprecizat de persoane au fost arestate. In 
fotografie : demonstrație la Ciudad de Mexico împotriva brutalităților poli

ției în cursul demonstrațiilor studențești
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