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Reportaj de Miko ERVIN

a industriei alimentare
Congresul al IX-lea al partidului 

și plenarele ulterioare ale C.C. al 
P.C.R., respectînd principiul dez
voltării cu prioritate a ramurilor ho- 
tărîtoare ale producției sociale,, în 
pț-imul rind a industriei mijloace
lor de producție, au acordat o deo
sebită atenție creșterii susținute a 
producției în ramurile de care de
pinde nemijlocit satisfacerea nevoi
lor de consum ale populației. In a- 
cest scop, în ultimii ani, partidul 
și statul nostru au pus în aplicare 
un program complex de măsuri și 
acțiuni, de natură să accelereze rit
mul de creștere a producției în ra
murile respective, în vederea satis
facerii în condiții tot mai bune a ce
rințelor crescînde și exigente ale oa
menilor muncii.

Pentru dezvoltarea puternică a in
dustriei alimentare, ca una dintre 
componentele de bază ale produc
ției bunurilor de larg consum, în 
actualul cincinal a fost prevăzut un 
amplu program de investiții, al că
rui ordin de mărime echivalează cu 
cel realizat în 15 ani anteriori. Pon
derea covîrșitoare a fondurilor de 
investiții, a fost orientată în direc
ția creării de unități noi, dotate 
cu tehnică modernă, care să asi
gure realizarea unei producții de 
calitate și în condiții de eficientă 
economică. în cei aproape 3 ani 
care au trecut din cincinal au in
trat în funcțiune numeroase cana- 
cit.ătl de producție în industria lap
telui, zahărului, conservelor, bău
turilor. morărit-panificatie ș. a.

Unitățile industriei alimentare, 
construite în ultimii ani, se carac
terizează prin capacități mari de 
producție. Desigur, dimensionarea 
la volume mari a capacități
lor de producție este strîna le
gată de acțiunea mai multor fac
tori. în pritnul rînd. organizarea 
producției trebuie să se desfășoa
re în concordantă cu dezvolta
rea științei și tehnicii, precum și 
cu evoluția concepțiilor moderne 
despre alimentație. In al doilea rînd. 
■ h cuvine amintit că în întreaga 
lame are loc o intensă, transforma
re a industriei alimentare, care se 
manifestă prin trecerea de la pro
cese tehnologice discontinui la pro
cese continui, mecanizate și auto
matizate. transformare ce este de 
neconceput într-o unitate prea 
mică. De asemenea, calitatea pro
ducției alimentare 
tatea el pe piața 
fi asigurate decît 
bricării producției 
derne, de înaltă 
rimea optimă a unei întreprinderi, 
cum ar fi, de exemplu, în ' industria 
laptelui sau a cărnii, este condi
ționată în altă ordine de idei și 
de procesul de urbanizare, de con
centrare a populației in marile o- 
rașe.

Evident, aplicarea acestor princi
pii are în practică incontestabile fo
ioase. care se văd îndeosebi în 
gradul ridicat de eficientă a noi
lor obiective de investiții, cît și în 
sortimentația și cantitățile sporite 
de produse alimentare ruse la dis
poziția populației în ultimul timp. 
Experiența acestor ani de efort con
structiv pentru industria alimenta
ră ne’ pbjigă să recunoaștem însă 
că, în unele situații, această ten
dință de promovare a producției în

Bucur ȘCHIOPU
ministrul industriei alimentare

capacități mari ne-a împins, în a- 
numite sectoare, la ridicarea unor 
construcții voluminoase și scumpe, 
neeconomicoase, într-un cuvînt la 
risipă de fonduri de investiții. în 
astfel de cazuri, specialiștii au in
vocat particularitățile pe care le au 
unele subramuri ale industriei ali
mentare, cum ar fi industria lap
telui, conservelor, cărnii, berei, unde 
nu există o producție uniformă în 
tot cursul anului. Luîndu-se în 
calcul acoperirea „vîrfului" de pro
ducție, a apărut situația ca o bună 
parte din capacitatea de producție 
să nu fie utilizată integral în tot 
cursul anului. în alte situații, ab- 
solutizîndu-se de asemenea anumite 
particularități, s-au dimensionat ca
pacități de producție în raport de 
anumite creșteri estimative ale 
populației în perioadele viitoare.

Ghidîndu-ne în exclusivitate după 
acest criteriu, s-a ajuns ca unele 
capacități noi să nu fie folosite in
tegral în primii ani de funcțio
nare. Concludent în acest sens este 
cazul fabricii de produse lactate Ga
lati, care pentru o perioadă de 
timp va fi supradimensionată.

S-ar putea ca cineva să riposteze 
la această exemplificare, argumen- 
tînd cu faptul că, prin creșterea 
populației și a consumului de lapte 
în acest oraș, respectiva fabrică va 
lucra în plin în anii viitori. In
tr-adevăr, așa stau lucrurile. Dar 
să nu uităm, totuși, că mult timp 
fabrica respectivă are o serie de 
utilaje care nu lucrează la capaci
tate, fapt ce duce la diminuarea 
rentabilității noii întreprinderi. Mai 
mult decît atît, acest lucru în
seamnă, cel puțin pentru partea de 
capacitate care a rămas deocam
dată nefolosită, blocarea unor fon
duri bănești cu care puteau să se

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a oferit joi o masă în 
onoarea delegației Partidului So
cialist Italian al Unității Proleta
re, formată din tovarășii Tullio 
Vecchietti, secretar general al 
P.S.I.U.P., și Pino Tagliazucchi, 
membru al Comitetului Central,

șeful secției externe a C.C. al 
P.S.I.U.P.

Au luat parte tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.
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A traduce 
nă și a cinsti 
Illyes Gyula, 
mare artist în viată 
al limbii maghiare, 
care și-a îmbogățit 
minunatul șirag de 
tălmăciri din litera
tura universală cu 
multe nestemate ale 
poeziei românești. 
Dar oare de ce s-au 
purtat maeștrii cuvîn- 
tul'ui cu atîta vitre
gie cu ei înșiși și nu 
au găsit un nume mai 
fidel, mai frumos și 
mai înălțător acelei 
arte multiple pe ca
re, cu obiectivitate 
cotidiană, o numesc 
traducere 7 Oare per
formanta lor nu o e- 
galează pe cea a mu
zicienilor aplaudați 
care, apleeîndu-se a- 
supra notelor unei 
partituri de Bartok- 
sau Enescu. fac ade
vărate minuni scoțînd 
din instrumentul lor 
melodia fermecată ! 
Comparația mi-a venit 
în minte la Ateneul 
Român. cea mai 
veche sală de concert 
a tării, care a găz
duit cîteva zile Adu
narea generală a scri
itorilor. Am fost cu 
acel prilej martorul 
multor strîngeri de 
mînă, al unor con
vorbiri intime și e- 
motionante între scri
itorii români și ma
ghiari a căror prie
tenie a început cu

înseam-
— scrie 
cel mai

mult înainte de a se 
cunoaște 
scrierile 
legătură 
totodată 
puternică, 
frumoasă, 
reciprocă. Unul dintre 
cei ce au răspuns cu 
pasiune acestei fru
moase misiuni — de 
care mă leagă una din 
primele amintiri per
sonale — nici nu 
fost 
și-a 
mai
Am _______  „ ___
cu el două piscuri ale 
literaturii române : îi 
datorăm prima mono
grafie cuprinzătoare 
în limba maghiară a 
celui care a creat Lu
ceafărul. Eminescu, și 
tot el a fost un des
chizător de drumuri 
prin prezentarea vie
ții, rolului, influentei 
și operei celui mai 
mare maestru contem
poran al prozei româ
nești. Sadoveanu. Cei 
care l-am cunoscut pe 
Kakassy Endre ne a- 
mintim încă foarte 
bine de însemnătatea 
cu totul deosebită a 
inițiativei sale din 
primii ani de . după e- 
Iiberare cînd. împreu
nă. am început să 
stăpînim mai din plin 
valorile noastre spiri
tuale reciproce, dar si 
de munca exemplară, 
devotată, pasionată, 
fără preget, multila-

personal, prin 
lor, a căror 

constituie 
o angajare 

o misiune • 
o cinstire

a 
de fapt poet, dar 
asumat poate cea 

nobilă sarcină, 
escaladat o dată

terală care, alături do 
noutatea abordării, a 
avut ecoul, succesul, 
aprecierea cea mal 
largă. Cînd în preaj
ma împlinirii a 80 da 
ani de la nașterea lui 
Sadoveanu am pornit 
la drum, la propune
rea lui Kakassy, pen
tru a cutreiera locu
rile de unde a. izvorît 
Baltagul, cartea de 
cea mai mare popu
laritate a scriitorului 
pe care îl studia, el 
știa deja totul, , stu
diase totul, își notaso 
totul ; în liniștea bi
bliotecilor. în singu
rătatea biroului el 
trecuse prin potecile, 
drumurile, codrii, lu
minișurile, pajiștile, 
urcușurile, piscurile 
uriașei opere. Dar nu 
s-a mulțumit cu acest 
drum spiritual tradi
țional de explorare 
urmat de istoricii li
terari. drum care. în 
această împrejurare, 
luat în sine, este deja 
o performanță ce im
pune respect. Una din 
noutățile inițiativei 
sale a constat tocmai 
în faptul că opera 
scriitorului continua 
să-1 Incite fantezia, că 
a pornit 
drum, de 
pe Valea 
Carpații 
pentru a

din nou la 
data aceasta 
Bistriței. în 

Moldovei, 
respira a-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Contextul

și competitivi- 
externă nu pot 

în condițiile fa
in unități mo- 

tehnicitate. Mă-

INDUSTRIA
CAPITALEI
ÎN 1 LUNI

După cum informează direcția 
statistică a Capitalei, în perioada 1 
ianuarie—30 noiembrie 1908, planul 
producției globale, pe ansamblul in
dustriei municipiului București, a 
fost realizat și depășit în proporție 
de 101,2 la sută, iar cel al producției 
marfă vîndută și încasată în pro
porție de 100,2 la sută.

în această perioadă au fost pro
duse peste plan 847 tone de laminate 
finite, motoare electrice de1 diferite 
mărimi, totalizînd o putere de 
2332,6 kw, transformatoare electrice 
de forță, cu o putere totală de 20 314 
kVA, mijloace de automatizare în va
loare de 3,8 milioane lei, mobilă în 
valoare de 21,5 milioane lei, 1699,6 
tone ulei comestibil și alte produse.

Productivitatea muncii din indus
trie a crescut în cele 11 luni din 
acest an, față de aceeași perioadă din 
anul trecut, cu 7,9 la sută.

întreprinderile industriale din mu
nicipiul București su depășit planul 
de eșport, în aceeași perioadă, cu 
3,9 Ia sută, iar livrările efective rea
lizate Ia export au crescut cu 24,6 la 
sută față de anul trecut.

0 pagină eroică A istoria
proletariatului român

Zilele acestea se împlinesc 50 de 
ani de la luptele purtate de munci
torimea bucureșteană în decembrie 
1918 — lupte care s-au înscris în 
istoria proletariatului din România 
ca o puternică manifestare a voinței 
lui de a cuceri pe cale revoluționară 
libertăți democratice și o viață mai 
bună, de a orienta dezvoltarea so
cietății românești pe drumul progre
sului social. Ele au scos în evidență 
înalta combativitate a proletariatu
lui, capacitatea sa de a se situa în 
avangarda forțelor democratice și 
progresiste din țara noastră.

Semicentenarul luptelor din 13 
decembrie 1918 este un prilej de a 
evoca bogatele tradiții ale luptei re
voluționare a clasei muncitoare din 
România. Proletariatul din țara 
noastră și-a făcut cu vigoare in
trarea, încă cu un secol în urmă, în 
viața politică a societății, organi- 
zîndu-și tot mai puternic rîndurile, 
afirmîndu-se ca exponent al nă
zuințelor maselor largi spre elibe
rare socială și națională. Trup din 
trupul poporului, exprimînd or
ganic interesele lui vitale, miș
carea muncitorească din țara noastră 
se integra în același timp în miș
carea generală revoluționară a pro
letariatului internațional, manifes- 
tîndu-și, încă de la începuturile ei, 
spiritul profund internaționalist, so
lidaritatea cu cei ce muncesc din 
întreaga lume.

De-a lungul acestui secol, clasa 
noastră muncitoare s-a afirmat cu 
putere ca forța socială cea mai a- . 
vansată, cea mai combativă și con
secvent revoluționară, capabilă să 
preia în mîinile sale conducerea 
luptei tuturor celor ce muncesc, a 
întregului popor pentru răsturnarea 
puterii claselor exploatatoare, pen
tru o reală independență națională, 
pentru transformarea revoluționară 
a societății. In această îndelungată 
perioadă, ea a înscris în analele is
toriei patriei pagini nepieritoare de 
luptă neînfricată, de abnegație și 
spirit de jertfă pentru cauza celor 
ce muncesc.

Una din aceste pagini, care va 
rămîne veșnic în conștiința genera
țiilor, este aceea a luptelor munci
torești din 1918, care au culminat 
cu evenimentele din 13 decembrie. 
Aceste lupte au avut loc în condi
țiile ascuțirii contradicțiilor sociale 
și politice din societate, ca rezultat 
al războiului mondial imperialist. • 
Ele se încadrau în marile mișcări 
revoluționare pentru eliberare so
cială și națională, care se desfășu
rau în țările europene, și care 
dus la dezintegrarea 
habsburgic, la formarea de state na
ționale de sine stătătoare în centrul 
și răsăritul Europei. Bătăliile de 
clasă din 1918 exprimă ecoul pro
fund pe care l-a avut în con
știința maselor muncitoare din 
țara noastră, ca și din întreaga 
lume, victoria Marii Revoluții, So
cialiste din Octombrie, care a inau
gurat era trecerii omenirii de la

capitalism la socialism. Exemplul 
proletariatului rus a arătat exploa- 
taților și asupriților de pretutindeni 
că numai prin luptă revoluționară 
își pot cuceri libertatea, dreptul la 
o viață omenească.

Evenimentele din 13 decembrie 
1918 au avut loc la scurt timp după 
marele act al unirii Transilvaniei cu 
România, care a consfințit crearea 
statului național unitar român. Ma
sele celor ce muncesc, și în primul 
rînd clasa muncitoare, mișcarea 
muncitorească și socialistă au adus 
o contribuție de cea mai mare im
portantă la înfăptuirea unirii. Cla
sa muncitoare a legat de unire de
zideratul înfăptuirii unor importante 
revendicări sociale, a unor profunde 
transformări democratice, progresiste, 
în interesul întregului popor munci
tor. In condițiile în care clasele ex
ploatatoare căutau să-și întărească 
dominația de clasă, să arunce greută
țile mari ale perioadei de după 
război pe umerii maselor munci
toare, proletariatul a înțeles că își 
va putea impune voința numai prin 
luptă, că va trebui să smulgă re
vendicările sale prin forța acțiuni
lor lui revoluționare.

Evenimentele de la 13 decembrie 
1918 au scos în evidentă cu o deo
sebită pregnantă eroismul, neînfri- 
carea, spiritul de abnegație al 
muncitorilor, care n-au dat înapoi 
în fata aparatului de represiune al 
regimului burghezo-moșieresc,

înfruntat cu pieptul salvele de 
pușcă și rafalele de mitralieră. în 
apriga încleștare cu forțele repre
sive, muncitorii au înroșit cu sîn- 
gele lor caldarîmul Pieței Teatru
lui Național, unde veniseră să ma
nifesteze cu miile pentru pace, pîi- 
ne și dreptate socială.

înfruntările de clasă de la 13 de
cembrie 1918 prefigurau cele două 
orientări radical opuse care aveau să 
se afirme tot mai pregnant în viața 
politică a societății românești: pe de 
o parte orientarea profund demo
cratică, progresistă a clasei mun
citoare. iar pe de altă parte orien
tarea antidemocratică, antipopulară 
a vîrfurilor reacționare ale clase
lor exploatatoare.

în perioada ce a urmat, lupta 
revoluționară a clasei muncitoare a 
crescut în amploare și intensitate. 
Istoria a înregistrat noi bătălii so
ciale, cu un puternic ecou în în
treaga societate românească, cum au 
fost greva generală din 1920. care 
a cuprins pentru prima oară în
tregul proletariat român, luptele 
desfășurate în perioada crizei eco
nomice din 1929—1933 și care au 
culminat cu marile bătălii ale ce
feriștilor și petroliștilor din ianua
rie—februarie 1933. luptele purtate 
împotriva politicii de fascizare a 
țării, împotriva războiului antisovie- 
tic și apoi pentru .eliberarea de sub

i

au
imperiului

Telegramă
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă din partea președintelui Repu
blicii Liban, Charles Helou, prin care acesta, exprimînd mulțumiri pen
tru urările adresate cu prilejul sărbătorii naționale a țării sale, transmite 
sincere urări președintelui Consiliului de Stat și poporului român.

(Agerpres)

CERCETĂRII
^1 RIGINALE

Opinii Pr°f- dr» docent Ciprian FOIAȘ
i i i» Universitatea București

Omenirea face astăzi un efort 
deosebit pentru a-și mări capacita
tea de cunoaștere, ceea ce a deter
minat o „superspecializare" a ra
murilor științei, o „hipercomplexi- 
tate" a mijloacelor și metodelor de 
cercetare. Unul din rezultate 7 O 
crescîndă dificultate în găsirea unui 
univers comun și în sintetizarea 
enormului bagaj de cunoștințe pen
tru majoritatea celor <ce se ocupă 
de investigația științifică. De aci 
decurge sporirea necesității de a 
utiliza metode matematice, prin 
care se codifică și se studiază, cu 
ajutorul unui număr mic de sim
boluri, obiecte și relații din cele 
mai diverse universuri conceptuale, 
obținîndu-se astfel o mare econo
mie în conservarea șl prelucrarea

(Continuare în pag. a V-a)

păziți ?
Paznicii trebuie

ciale la ieșire... Unii paznici 
trec cu vederea..." etc. etc. 

Aici, la combinatul chi
mic, anomaliile au atins 
culmea : paza este practic 
inexistentă. Despre vreun 
fel de împrejmuire a șan
tierului, despre reglemen
tarea accesului care să facă 
posibilă efectuarea unui 
control temeinic — nici 
vorbă. Pe șantier au putut 
opera nu numai unele ele
mente necinstite din rîndul 
salariaților, ci și alții: aici 
intră cine are șl cine 

-n-are treabă. Și cu toate 
că în mai multe rînduri a- 
ceste grave neajunsuri au 
fost sesizate, nu s-au luat 
nici un fel de măsuri !

Pare de necrezut ca paza 
unor importante bunuri ma
teriale de pe un șantier 
cum este cel de la Vîlcea 

să1 'fie“descoperit ?“cum‘â SȘ «e Priv“ă cu atîta ușu- 
putut ieși, în văzul tuturor, 
cu asemenea materiale vo
luminoase și grele fără ca 
nimeni să se sesizeze 7 în 
alte locuri se mai obișnu
iește să ți se răspundă prin 
„justificări" de genul : „Se 
mai întîmplă... Aruncă ma
terialele peste gard... Se 
execută controale superfi-

Acum cîtva timp, în urma 
unor verificări făcute la 
șantierul combinatului chi
mii: din Rîmnicu Vîlcea, 
au fost descoperite o serie 
de pagube serioase în dau
na avutului obștesc. Au fost 
prinși cîțiva salariați care 
au furat diverse materiale. 
■Iată doar un . singur caz : 
un șef de echipă (!), 
C. Crăciun, și-a putut în
suși nestingherit două pa
nouri mari P.F.L.,. 22 kg 
sîrmă galvanizată, 27 m ca
blu special, 4 kg cuie, două 
suluri de carton asfaltat, 
două dulii și altele.

Orice om de bună 
dința, neavizat asupra 
practici existente și 
rate pe unele șantiere, se 
va întreba cum este posibil 
ca un singur salariat să 
fure atîtea materiale fără

considerat că 
eoie o juee nouă, experi
mentală, de simplificare a 

organizare a 
fără sisteme

I

noastre, s-a 
este o idee

cre- 
unor 
tole-

rință de către factorii de 
răspundere din conducerea 
șantierului — și totuși a- 
ceasta este realitatea.

— Nu. Nu este o „scăpa
re" cum s-ar crede — ne-a 
asigurat tovarășul inginer 
Anton Crețu, șeful șantie
rului, ci o încercare (?!) 
După consultări cu cadrele

modului de 
șantierului... 
de pază...

Surprinzătoare inovație I 
Și despre ce „simplificare" 
poate fi vorba cînd realita
tea a dovedit nu o dată 
aici, pe șantier, că lucru
rile se complică în dauna 
avutului obștesc ? După o 
asemenea „logică a simpli
ficării", valori însemnate 
au fost lăsate la discreția 
răufăcătorilor cărora li s-a 
creat posibilitatea să se a- 
provizioneze „en-gros“ din 
averea statului. Ce fel de 
calcule „economice" și-a 
făcut conducerea șantieru
lui renunțînd la împrej
muiri — nu știm. Dar un 
calcul demn de luat în sea
mă al pagubelor aduse sta
tului prin sustragerile fa
cilitate de inexistența unui 
sistem de pază — sîntem 
siguri că nu l-au făcut. 
Surprinzătoare omisiune, 
dacă ne gîndim că intra în 
obligațiile elementare ale 
conducerii șantierului. Era 
de așteptat ca un asemenea 
calcul să se fi făcut măcar

după constatarea primului 
eșec înregistrat de „inova
ția" amintită, după primele 
furturi descoperite.

Se spune că, după ce te 
frigi cu ciorbă, sufli și în 
iaurt... Dar pe șantierul de 
la Vîlcea nu s-a considerat 
nimeni „fript", și totul a 
rămas ca mai înainte. în 
schimb, infractorii au prins 
curaj, au trecut la acțiuni 
și mai îndrăznețe. In noap
tea de 11 spre 12 iulie 
a.c., dintr-un fișet metalic 
aflat în incinta stației ter
mice au fost furate cîteva 
plăcuțe cu circuit impri
mat, tranzistorizate, care 
făceau parte din sistemul 
de automatizare al cazane- 
lor termice — piese de im
port. Activitatea infracto
rului a fost ușurată atît de 
atitudinea superficială față 
de apărarea avutului ob
ștesc de care a dat dovadă 
inginerul Angliei Stelian, 
care a uitat cheile de la fi- 
șetul metalic în sertarul de 
la birou, cît și de faptul 
că — neexistînd locuri de

cunoștințelor noastre. Posibilitățile 
de utilizare a acestor metode de
pind, pînă la urmă, de nivelul 
atins în cercetarea matematică.

în același timp, către aceeași di
recție acționează, din alt sens, pro
cesul de „matematizare" a științe
lor, proces determinat de creșterea 
gradului de exactitate a cunoștințe
lor științifice, de răspîndirea largă, 
tumultuoasă, a unor mijloace de 
investigație tot mai perfecționate, 
întemeiate pe rigurozitatea mate
maticii.

România se numără în rîndul ță
rilor cu pondere în cercetarea ma
tematică actuală. Dovezile creșterii 
calitative realizate de cercetarea 
matematică din țara noastră în ul
timele două decenii sînt multiple, 
în afara domeniilor tradiționale ale 
matematicii noastre, ne afirmăm cu 
putere în teoria categoriilor, spații 
analitice și analiză globală. Există 
prezențe românești efective pe 
frontul cercetării mondiale în teo
ria abstractă a potențialului și ra
mificațiile sale spre procese stochas- 
tice și ecuații eliptice (cu cel mai 
puternic nucleu de cercetători din 
lume), în topologia algebrică și di
ferențială, în teoria măsurii, teo
ria spațiilor funcționale, algebră 
omologică, teoria operatorilor, sau 
în domeniile de frontieră, ca 
lingvistica matematică, stabilitatea 
sistemelor dinamice clasice, func
ționale sau discrete, sisteme auto
mate, proqese stochastice, elastici
tate și plasticitate.

în toate aceste direcții, matema
ticienii români au publicat mono
grafii în colecții internaționale, cu 
autoritate unanim acceptată, rezul
tatele cercetărilor fiind folosite sau 
consemnate în mii de lucrări

(Continuare în pag. a V-a)

Mihai GROZAVU

(Continuare în pag. a 11-a)

social d
L‘

impasului
monetar
occidental

Costin C. KIRIȚESCU
doctor în economie

în evoluția deloc liniștită a capita
lismului contemporan, criza sistemu
lui valutar occidental se înscrie ca o 
constantă. Ea și-a marcat prezența 
și acum zece ani, și acum un an, șl 
și-o face puternic simțită în aceste 
zile. Atît numai că intensitatea 
și formele de manifestare ale 
crizei nu sînt totdeauna aceleași: 
uneori ea are un caracter latent, iar 
alteori izbucnește zgomotos, în forme 
acute. Dacă am încerca să reprezen
tăm grafic mersul crizei, ar apărea 
ca o linie neîntreruptă, care din loc 
în loc se fringe în unghiuri ascu
țite, cînd mai înalte, cînd mai joase, 
așa cum apar accesele 
diagrama temperaturii

Urmărind fenomenul 
tare occidentale pe o 
timp mai îndelungată, 
se impune de la sine: cu cît ne 
apropiem de actualitate, cu atît 
stările acute sînt mai frecvente. 
De un an încoace s-au înregistrat nu 
mai puțin de trei accese puternice da 
febră ; în noiembrie 1967, criza lirei 
sterline ; la începutul lui 1968, criza 
dolarului S.U.A., însoțită de ceea c« 
s-a numit criza aurului ; în noiembrie 
1968, criza francului francez.

Aceste etichete, lipite pe un feno
men economic și financiar de aseme
nea proporții, sînt desigur convențio
nale și pot '(sau chiar sînt menite) 
să creeze confuzii. Desigur că în 1967 
nu a fost vorba despre o criză a lirei 
sterline, deci de o criză monetară pur 
britanică, după cum în 1968 nu a fost 
vorba despre o criză americană sau 
franceză, 
complexă 
ale crizei 
îndeosebi 
sau alta, urmările lor se întind 
pată de ulei mult peste limitele 
sistem bănesc național și peste 
nițele unei țări. Criza este a siste
mului valutar internațional al lumii 
occidentale în ansamblu.

- - '• de febră pe 
unui bolnav, 
crizei mone- 
perioadă de 
o constatară

Realitatea este mult mal 
și chiar dacă stările acute 
afectează de fiecare 

o monedă sau alta, o

(Continuare în pag. a Vl-a)

Telegramă

Excelentei Sale

Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

dată 
țară 
ca o 
unui 
gra-

HELSINKI
Cu prilejul celei de a 51~a aniversări a proclamării independenței 

Republicii Finlanda, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale și 
cele mai călduroase urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
finlandez urări de pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
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In circula ți aCOLECTIVE
la școala generalăERARUTI

primi 
Dar cine 
unii din- 
conducă- 
cu disci-

Convorbire cu prof. Ion RADU, 
director general in Ministerul învățămîntului

a fost facilitată de 
controlului asupra 

mașinii.

AMICA

DISCIPLINA RIGUROASA

Este bine cunoscut roiul determi
nant pe care-I are în viața organi
zațiilor de partid aplicarea principiu
lui muncii și conducerii colective. 
Instrument eficient de mobilizare a 
gîndirii șl energiei comuniștilor, ea 
asigură realizarea pe baza sinteti
zării experienței și opiniilor colec
tivității, a dinamismului propriu 
muncii de partid. Ilotărîtor este 
însă, în această privință, a nu te 
limita la simpla proclamare a Im
portanței și utilității conducerii co
lective, ci a crea cadrul propice de 
acționare acestui principiu.

Am încercat, în această lumină, o 
„radiografie" a stilului de muncă ai 
unor organizații de partid din Iași. 
De la prima privire atrage atenția 
o agendă a muncii de partid bogată, 
cu preocupări de mare varietate și 
complexitate.

— Esențialul este 
din plin gîndirea 
singur mijloc capabil a realiza o 
suprafață de re
ceptare șl anali
ză pe măsura 
complexității vie
ții noastre actua
le. Punctul de 
pornire a muncii 
colective, și care 
îi garantează de 
la început suc
cesul, trebuie să 
rerea mea, atragerea tuturor co
muniștilor la studierea atentă a 
ceea ce poate declanșa inițiati
va de valoare, a ceea ce. poate con
feri, în sensul cel mai bun, ampren
tă proprie, vie, activității noastre.

Opinia citată, aparținînd tov. IOAN 
MANCIUC, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Iași, de
vine concludentă doar întregită pe 
planul faptelor. In faza de debut a 
construcției uzinei de fibre sintetice, 
pe șantier se iviseră dificultăți care 
amenințau ritmul lucrării. In fața 
acestei situații, biroul comitetului 
municipal de partid a inițiat 
o largă consultare asupra mă
surilor optime ce trebuie între
prinse. Au fost solicitate nume
roase cadre din activul munici
pal de partid, specialiști din locali
tate și din alte întreprinderi simila
re. S-a trecut la alcătuirea unor co
lective care au studiat în amănunți
me cauzep rămînerilor în urmă, au 
schițat pro. meri pentru măsuri de 
remediere, re această bază a avut 
loc apoi o dezbatere organizată de 
comitetul municipal . de partid pe 
șantier și încheiată .du trașarea unui : 
program de înlăturare a neajunsuri
lor. în scurt timp, lucrurile au intrat 
pe un făgaș normal, îneît în pre
zent uzina de fibre sintetice se află, 
cu mult înainte de termen, în pra
gul intrării parțiale în producție.

La aceasta a contribuit, așadar, 
faptul că s-a realizat, de la început, 
un cadru adecvat stimulării gîndirii 
colective. Pe firul acestei idei, mais
trul EMIL MORĂIIESCU, locțiitorul 
secretarului organizației de bază din 
secția de țevi sudate de la Uzina 
metalurgică, spunea : „In felul acesta 
nu trebuie să așteptăm mereu sar
cini și indicații. Cunoscînd temeinic 
politica partidului, fiecare comunist 
trebuie să-și „creeze" singur sarcini. 
Adică să fie atent Ia viață, să se 
simtă mobilizat mereu pe frontul 
unei răspunderi care nici nu începe 
în ședința organizației de bază și 
nici nu se termină acolo. Avem în 
uzină destule necazuri cu folosirea 
utilajelor. Cu cîtva timp în urmă, 
ne-am gîndit să întreprindem un 
studiu la care am solicitat concursul 
unui mare număr de membri ai or
ganizației de partid — ingineri, 
maiștri, alți specialiști. Zile în șir, 
s-a urmărit folosirea utilajelor și, 
concomitent, a timpului de lucru. 
S-a constatat astfel că, datorită ca
lității necorespunzătoare a unor re
parații, anumite utilaje stagnau vre
me îndelungată ; manifestările de in
disciplină grevau, la rîndu-le, asu
pra folosirii mașinilor. în felul a- 
cesta, dezbaterea ce a urmat a fost 
pregătită de un studiu care a în
lesnit adoptarea unor concluzii te
meinice ; ampla contribuție a mem
brilor de partid a asigurat eficiența 
acțiunii întreprinse.

Evident, o asemenea practică întîl- 
nită în multe organizații, de partid 
din Iași este efectul direcționării 
atente a eforturilor spre obiective 
majore. Experiența acestor organiza-, 
ții ilustrează că mobilizarea inteli
genței colective spre trasarea contu
rului viitoarelor acțiuni cere un cli
mat propice schimbului deschis de 
opinii, astfel ca fiecare comunist să 
se considere dator a căuta soluții, a 
analiza cu spirit de responsabilitate 
soluțiile propuse, să-și susțină eu 
convingere punctul de vedere. 
Maturitatea politică a organizației 
de partid se reflectă, între altele, 
în capacitatea de a încetățeni o at
mosferă de liberă exprimare a pă
rerilor, de receptivitate față de cu- 
vîntul membrilor de partid.

Deosebit de utilă mi se pare, în 
acest sens, inițiativa de a supune 
dezbaterii unei plenare a comitetu
lui municipal felul cum se aplică, 
în organizațiile de partid, principiul 
muncii și conducerii colective. S-a 
înțîmplat, în acea plenară . ca, după 
un referat descriptivist, lipsit de 
spirit analitic, unii vorbitori să se 
„orienteze" în consecință, să evite 
analizarea și criticarea unor mani
festări de nesocotire , a principiului 
conducerii colective (între altele ca
zurile de împiedicare a exprimării 
libere și deschise a părerilor, cum 
s-a întimplat la uzina 
a maselor plastice, al 
a fost, de altfel, din 
înlocuit nu de mult), 
fața criticilor întemeiata la. 
biroului, formulate de un membru 
al comitetului municipal de partid, 
în fața propunerilor privind o mai 
frecventă consultare ha activului de 
partid, unii tovarăși au ripostat de 
așa natură îneît să descurajeze 
atari intervenții. Desigur, ase
menea tendințe de limitare a ex
primării opiniei au fost respinse de 
plenara comitetului municipal.

să acționeze 
colectivă, ca

după pă-

Se desprinde însă de aici faptul 
că nu e suficient să fie inițiată o 
dezbatere, fie ea cit de importantă 
prin temă, ci trebuie asigurat fie
cărui participant posibilitatea de a-șl 
forma și exprima o părere competen
tă, in cunoștință de cauză. Or, a- 
ceasta se poate realiza nu prin as
cultarea referatului în ședință, ci 
printr-un efort propriu prealabil de 
documentare și investigare. Aceasta 
înlesnește formularea de argumente 
proprii, soluții originale, Înlăturarea 
acordului formal sau a „completări
lor" lipsite de conținut, care apar a- 
colo unde oamenii sînt în necunoș- 
tință de cauză și, practic, nu pot 
avea o opinie. „In asemenea împre
jurări, ne spune inginerul SORIN 
DAN, secretarul comitetului de par
tid de la uzina de prelucrare a ma
selor plastice, apare o problemă pe 
care eu aș numi-o a sincerității opi
niei. Mă refer la acei oameni care, 
în virtutea unei obișnuințe, aca- 

dezbate-' 
ședințe, 

să aibă 
spus. Ei

parează 
în 
ca 
deceva

sînt, în mare mă
sură, coautorii at
mosferei sălcii, 
lipsite de scăpă
rarea ideilor. De
sigur, pledez pen

tru un larg schimb de păreri, dar 
aceasta impune fiecăruia dintre noi 
efortul pregătirii, cunoașterii.

Firește, noțiunea — și practica — 
muncii colective nu reprezintă ceva 
finit, dat o dată pentru totdeauna. 
Ele se dezvoltă, se îmbogățesc în 
confruntare cu viața, cu experiența 
cotidiană a muncii de partid. Pe a- 
genda organizațiilor de partid figu
rează tot mai mult nu numai ce 
vom face, ci și cum vom acționa. Iar 
hotărîrile, produs al gîndirii colec
tive, reușesc să declanșeze inițiati
va colectivă, să determine progrese 
evidente în măsura în care în însăși 
aplicarea lor se reflectă principiul 
conducerii colective. Aceasta este o 
cerință imperioasă.

— In contextul muncii șl condu
cerii colective, ne spune tov. GHEOR- 
GIIE CIOACĂ, secretar al comite
tului municipal de partid, este de 
mare importanță operativitatea cu 
care acționăm, ce anume forțe atra
gem la aplicarea hotărîrilor. Suc
cesul Insă depinde, ■ în primul rînd, 
de eforturile pe care le va consa
cra materializării hotărîrli Însăși or
ganizația de partid care a elaborat-o. 
își îngustează artificial cîmpul de ac
țiune acele organizații de partid care 
lasă înfăptuirea prevederilor unei ho- 
tărîri exclusiv pe seama biroului. 
Lucru întru totul valabil și pentru 
comitetul municipal de partid. Re
partizarea de sarcini concrete tutu
ror membrilor comitetului municipal, 
activiștilor nesalariațl asigură posibi
litatea ca hotărîrile să fie aplicate 
operativ, în toate compartimentele 
vieții de partid. Atunci cînd n-am 
procedat astfel, am fost în situația 
ca, după o perioadă, să adoptăm din 
nou hotărîri în probleme pe care le 
dezbătusem anterior. Astfel, am ana
lizat, de pildă, și am adoptat hotă
rîri judicioase în privința rentabili
zării produselor, măsuri reclamate de 
stări de lucruri negative în cîteva 
întreprinderi din Iași. Din păcate 
însă, după elaborarea lor nimeni nu 
a controlat felul cum sînt aplicate. 
După un timp, numărul mare de 
produse nerentabile ne-a făcut să ne 
reamintim de hotărîrile uitate, să le 
reactualizăm și, de astă dată, să ac
ționăm cu fermitate pentru a le în
deplini.

Fără îndoială, aceste rînduri nu își 
propun să desprindă toate conclu
ziile ce decurg din experiența boga
tă a organizațiilor de partid ieșene, 
în încetățenirea principiului conduce
rii colective. Esențială rămîne cerința 
ca nimic să nu stînjenească dezvolta
rea inițiativei șl gîndirii colectivului, 
stimularea largă a schimbului de pă
reri, a circulației de idei, a spiritului 
de răspundere al fiecărui comunist 
pentru întreaga activitate a organi
zației din care face parte •— factor 
hotărîtor în perfecționarea muncii de 
partid.

Platon PARDAU

In

de prelucrare 
cărei director 
acest motiv 
Mai mult, în 

adresa

Intensificarea traficului 
rutier impune o tot mai 
mare răspundere din par
tea omului de la volan, o 
grijă sporită pentru evita
rea accidentelor. Cine ține 
la viață își concentrează 
atenția la maximum, se fe
rește să comită cea mai 
mică abatere de la regula
ment. Mai mult, se trans
formă el însuși într-un pă
zitor vigilent al securi
tății drumurilor, care de
pistează „agenții patogeni" 
ai căilor rutiere, irespon
sabilii și maniacii 
merg după „legea1 
ignorînd ordinea și 
plina. Pentru că, știm cu 
toții, există o categorie de 
oameni pentru care per
misul creează posibilita
tea să-și manifeste ires
ponsabilitatea pe șoselele 
țării, să contravină or
dinii existente. Acești duș
mani înveterați ai circula
ției nu semnalizează în 
timpul nopții, nu acordă 
prioritate, nu se asigură la 
trecerile de nivel nepăzite, 
nu verifică starea tehnică 
a autovehiculului, comit de
pășiri neregulamentare, 
merg cu viteză excesivă, 
urcă „șprițuiți" la volan. 
Ei i-au înșelat pe examina
tori și nu au dreptul la 
permisele cu care i-au 
investit reprezentanții or
dinii publice. Unor aseme
nea Inamici pe cît de as
cunși, pe atît de periculoși, 
care îți pot răsări în cale 
cînd nu te aștepți, la cine 
știe ce cotitură, trebuie să 
li se spună răspicat, fără 
menajamente : „Predațl
permisele de conducători ! 
Nu sînteți demni să vă fo
losiți de ele !. Nu sînteți 
demni să Ie purtați !“ 
Astfel, șoferul Ion Iepure 
de la întreprinderea locală 
„6 Martie" din Rm. Vîlcea, 
care circula ca o nălucă 
pe drumurile aglomerate 
ale orașului mai susamin- 

I fit, în. dreptul,•■unei; stații 
de autobuz a pierdut con
trolul volanului și a izbit 
în plin două persoane, din
tre care pe una mortal. A- 
cest maniac al vitezei nu a 
fost depistat și exclus din 
rîndul șoferilor la timp și 
iată rezultatul : pe altarul 
iresponsabilității sale a fost 
sacrificată o ființă ome
nească. Se impune o sporire 
a exigenței reprezentantului 
ordinii publice pentru ca 
legea să fie respectată ad- 
literam, să fie dus un 
război necruțător împotriva 
toleranței față de cei care 
subminează securitatea cir
culației.

Făcînd „praf" conștiința 
sa de conducător auto cu 
două-trei sticle de negru 
vîrtos, șoferul Valeriu 
Popa de la I.C.H. Lotru a 
pornit într-o „originală" 
cursă automobilistică, pe 
trei cărări, la capătul că
rora a comis un accident, 
din fericire, nu prea grav. 
Confiscîndu-i la timp per
misul acestui amator de 
curse acrobatice, lucrătorii 

. de miliție au împiedicat, 
fără îndoială, comiterea u- 
nei nenorociri și mai mari. 
Surprinde însă de ce su
periorii unor asemenea 
șoferi lipsiți de răspun
dere, șefii de garaje, co
legii lor de serviciu nu iau 
atitudine, nu cer sancțio
narea și chiar deposeda
rea acestora de permise.

Mult mai „afumat" decît 
Valeriu Popa, șoferul Ion 
Lupu de la I.M.T.F. Jiblea 
a pornit cu autocamionul 
21—Bv—856, proprietatea

care 
lor, 

disci-

autobazei T. A. Mediaș, 
noaptea, pe drumul națio
nal D. N. 7. La kilometrul 
186-4-850 însă, în raza co
munei Bujoreni. l-au cam 
apucat amețelile, motiv 
pentru care... mașina a su
ferit avarii în valoare de 
22 990 lei ! Cine suportă 
pagubele ? Firește, mai în- 
tîi vinovatul. Dar cei care 
l-au lăsat să plece nu au 
nici o vină ? De ce nu l-au 
dat jos din cabina de con
ducere ? De ce nu au anun
țat organele de miliție pen
tru a i se confisca permi
sul ? Se pare însă că cei 
în cauză au manifestat o 
nepăsare condamnabilă fată 
de viciile infractorului. El 
au tratat cu ușurință și su
perficialitate obligațiile lor 
profesionale, „sărind" peste 
îndatorirea de a controla 
la plecarea în cursă starea 
autocamionului șl a con
ducătorului, tolerînd aba
teri de la prevederile le
gale. dînd „apă la moară" 
recalcitrantului. Obișnuit 
să plece în cursă necontro
lat, Barbu Prejbeanu, con
ducătorul autodubiței T.V. 
nr. 31—OL—2961, proprie
tate a Aeroclubului din

Craiova, și-a permis să lasă 
In oraș avînd sistemul de 
frînare al mașinii defect. 
La un moment dat s-a ur
cat cu mașina pe un trotuar, 
și pentru că nu a putut-o 
frîna, a omorît o femeie, 
iar pe alte două persoane 
le-a rănit. Fapta infracto-' 
rului 
lipsa 
stării

Mai merită oare'- șoferi 
ca cei din exemplele de 
mai sus permisele de con
ducere? Firește, hoții, al
coolicii, cei care au comis o- 
moruri nu se mai întîlnesc 
cu ele. Inspectoratul miliției 
municipiului București a 
anulat, în perioada 1. ia
nuarie — 1 octombrie a.c., 
pentru accidente mortale, 
avarii foarte grave, răniri, 

e-
De 
de 
au 

i ar- 
nor-

conducere în stare de 
brietate, 245 permise, 
asemenea, 
miliție din Capitală 
mai reținut — conform 
ticolului 135 din 1 
mele privind circulația pe 
drumurile publice — încă 
179 permise, pe o perioadă 
de 30 și 90 zile. După expi
rarea acestor termene, con-

organele

travenienți! vor 
permisele înapoi, 
ne garantează că i 
tre acești 179 de 
tori auto, certați i 
plina, nu ascund în adîncul 
ființei lor niște infractori 
înrăiți ? N-ar fi mai cu
minte ca acelui contrave
nient căruia i s-a reîn- 
mînat documentul de con
ducător auto, după prima 
abatere mai gravă 
i se anuleze 
Cu siguranță că 
dîndu-se astfel, 
nu și-ar mai permite 
„luxul" de a încălca o nor
mă sau alta, de a se juca 
cu regulile circulației, de a 
le considera obligatorii 
pentru oricare alt conducă
tor auto în afară de el. 
In preocupările forurilor 
competente ar trebui să se 
acorde atenție și acestui as
pect menit să contribuie la 
întărirea disciplinei pe dru
murile publice, Ia respec
tarea cu strictețe a reguli
lor de circulație.

să 
definitiv ? 

proce- 
nimeni

Lt. major Constantin 
CONSTANTINESCU 
Dumitru MINCULESCU

în contextul preooupărilor parti
dului și statului nostru pentru ridi
carea nivelului de cultură al între
gului popor, învățămîntului în an
samblu și, în special, învățămîntu
lui general obligatoriu — ca verigă 
de bază a sistemului școlar la noi 
— îi revine un rol deosebit. Școala 
generală de 8 ani, și în perspectivă 
apropiată cea de 10 ani, are drept 
obiectiv principal să asigure în
tregului tineret cunoștințele de bază 
necesare continuării studiilor pe o 
treaptă mai înaltă de școlaritate 
sau integrării în viața socială. Toc
mai de aceea, frecventarea școlii 
generale este obligatorie pentru în
treaga populație tînără a țării, fiind 
un drept, dar și o îndatorire a fie
cărui cetățean. Convorbirea cu prof. 
Ion Radu, director general în Mi
nisterul învățămîntului, a avut ca 
obiect relevarea unora dintre mă
surile adoptate recent pentru asigu
rarea frecvenței la cursuri a tuturor 
copiilor și tinerilor de vîrsta școlii 
generale.

— Cuprinderea tuturor copiilor 
de vîrsta școlii generale obligatorii 
la cursuri este o acțiune amplă,

RECLAMAT» • SESIZĂRI • RĂSPUNSURI
BUCLUCAȘELE RADIATOARE

Numeroși cetățeni din Brașov au așteptat cu ne
răbdare terminarea lucrărilor de construcție a blo
cului nr. 25 (str. Saturn — cartierul „Steagul Roșu") 
— cu 352 de apartamente — pentru a-și lua în 
primire locuințele repartizate. Nici ei și nici cons
tructorii n-au prevăzut că predarea apartamente
lor va trebui să fie amînată, sine die, dintr-un 
motiv bine definit. La proba sub presiune, cu apă 
caldă, a radiatoarelor din încăperi, foarte multe 
dintre ele — necorespunzătoare calitativ (cu poro- 
zități) — n-au piitut rezista și au< început să curgă. 

.. A fost, sesizată uzina producătoare — UREMOAS- 
București. care n-a dat însă nici un răspuns. Se 
cuvine să întrebăm din nou conducerea acestei în
treprinderi : Cum stați cu calitatea produselor, to
varăși ? Ministerul de resort cunoaște aceste lu
cruri ?

Bartha ALBERT, Brașov

CONSTATĂRILE SÎNT CLARE. 
MĂSURILE ?

< Sînt luni de zile de cînd tot semnalăm organelor 
locale o seamă de nereguli săvîrșite la I.A.P. „Cofe- 
tarul“-Craiova. S-au făcut unele cercetări și s-a 
stabilit ca fiind juste următoarele : Florian Bălă- 
nescu, șeful contabil al întreprinderii, a sustras 
din unitate mai multe piese auto și un aparat de 
radio, pe care l-a montat pe autoturismul proprie
tatea sa ; a mai sustras unele materiale pe care le-a 
folosit la construirea unui garaj al său ; a folosit 
meseriașii unității la, repararea autoturismului per
sonal ; a avut în întreprindere o comportare imo
rală, scandaloasă. Directorul întreprinderii, Ale
xandru Mitroi, și-a însușit din unitate unele pro
duse alimentare, pe care le-a dus, cu mașina în
treprinderii, la părinții săi ; a aprobat cumpărarea 
din unitate, de către cumnatul său, a unor materiale 
de construcții, la prețuri derizorii ; a persecutat 
salariații care criticau lipsurile din cadrul între
prinderii. Dar, deși s-a stabilit, cum spuneam mai 
sus, justețea faptelor, (lucru confirmat și redacției 
de Procuratura Generală) măsurile împotriva celor 
vinovați întîrzie ! Cît timp vor mai întîrzia ?

Un grup de salariați de la I.A.P. 
„Cofetarul" — Craiova

ELECTRIFICARE ÎN ZIG-ZAG
Cînd s-a hotărît, în 1966, în cadrul unei adunări 

populare, electrificarea satului Ciugudul de Sus, 
s-a stabilit și planul de electrificare. Dar, ce și-au 
zis notabilitățile de pe atunci ale satului? Ce con
tează planul ? Ce contează dacă absolut toți sătenii

PAZNICII TREBUIE... PĂZIȚI?
(Urmare din pag. I)

unacces reglementate și 
control corespunzător 
infractorul a putut scoate 
plăcuțele respective fără 
nici o dificultate.

După o muncă asiduă, 
organele de miliție au des
coperit autorul furtului în 
persoana recidivistului .Tu- 
dorică Ionescu, angajat ca 
fochist la centrala termică. 
Descoperirea n-a dus însă 
și la recuperarea pagubei 
de 186 060 lei provocată 
statului, deoarece făptașul, 
ajutat de Gheorghe Cotora, 
a furnizat plăcuțele unor 
radio-amatori, care — folo- 
sindu-Ie la repararea unor 
aparate de radio și televi
zoare — le-au degradat. 
Pentru completarea ansam
blului de automatizare a 
fost nevoie să se comande 
alte piese în străinătate. 
I)acă se are în vedere că 
datorită celor întîmplate, a 
trebuit amînată cu 6 luni de 
zile intrarea în funcțiune 
a unui important obiectiv 
economic, paguba pricinui
tă statului este incompara
bil mai mare decît costul 
pieselor comandate.

Punîndu-i în față aceste

realități, l-am întrebat pe 
tov. inginer Anton Crețu 
cum apreciază situația de , 
fapt cu privire la paza 
materialelor de pe șan
tier.

— Desigur, ar ti foarte 
necesară măsura împrej
muirii, a 
accesului și 
unui control temeinic 
ieșirea din șantier — ne-a 
spus 
cuse 
nul 
Dar 
cestea nu ne privesc pe 
noi. conducerea șantieru
lui. Este atribuțiunea „an- 

general"

reglementării 
a instituirii 

la
el. uitînd că se fă- 
mai înainte partiza- 
faimoasei „inovații", 
știți, problemele a-

treprenorului ______
(I.S.C.M.-Craiova). Noi lu
crăm în condițiile create 
de antreprenor. Nu ne a- 
mestecăm (? !) în treburile 
altora...

Răspunsul ni s-a părut. 
cel puțin straniu. E greu 
de imaginat că un om cu 
muncă de conducere se 
poate degaja cu atîta de
zinvoltură de o îndatorire 
care aparține, de fapt, ori
cărui cetățean cinstit al 
tării — apărarea cu stric
tețe a avutului obștesc. 
Cum adică ? Șeful unui 
șantier poate • sta liniștit

atîta timp cît bunurile pe 
care statul 1 le-a încre
dințat se află la îndemî- 
na infractorilor ? Pe 
dînsul nu-1 interesează de
ci t construcția propriu- 
zisă, indiferent de prețul 
ei de cost — în care, în 
acest caz, se includ și pa
gubele produse prin fur
tul sau degradarea mate
rialelor. inclusiv a mate
rialelor din import plătite 
cu bani grei ?

Nu pot fi absolviți de . 
răspundere nici „antrepre
norul . general", 
tantii acestuia 
situația de pe 
la Vîlcea și 
șantiere, nici 
ții ministerului de resort 
și alți inspectori care vi
zitează deseori șantierul.

Inexplicabilă și stranie 
se dovedește a fi și ati
tudinea 
de pază 
lă care 
situația 
despre care 
(neexistînd împrejmuire și 
puncte de acces obligato
rii, paznicii nu fac altce
va decît să se... plimbe în 
jurul șantierului). Dacă ra
portăm numărul redus de

reprezen- 
care cunosc 
șantierul de 
de pe alte 
reprezentan-

Direcției județene 
civilă contractua- 
s-a complăcut în 
de improvizație, 

s-a amintit

paznici la dimensiunile 
mari ale șantierului avem 
și mai clară imaginea ’a- 
cestui simulacru de pază.

Consecința acestor stări 
de lucruri s-a dovedit a fi 
deosebit de gravă și sub 
alt aspect : elemente in
fractoare s-au ivit chiar în 
rîndul... paznicilor ! La se
sizarea unor muncitori cin
stiți de pe șantier, paznicii 
Eugen CocărăI și Constan
tin Craioveanu au' fost 
prinși furînd cu un auto
camion 4 000 kg ciment. Un 
alt paznic, C. Anghel, a 
sustras diverse materiale în 
valoare de 1180 lei. Toți 
trei au fost condamnați în 
justiție. ,

Cînd „lupul ajunge paz
nic la oi", la ce poți să te 
aștepți ? Gravitatea acestor 
aspecte trebuie să consti
tuie un serios semnal pen
tru conducerile șantierelor, 
pentru toți factorii de răs
pundere în atributiunile că
rora intră și organizarea 
activităților de apărare a 
avutului obștesc, pentru că 
— potrivit rezultatelor u- 
nor controale 
cele relatate 
constituie un

inopinate 
mai sus i 
caz izolat.

i

nu

au dat bani ? Să tragem mai întîi firul electric pe 
ulițele noastre șl ale rudelor și prietenilor noștri 
și, dacă mai rămîn bani, vom vedea. Drept pentru 
care, postul de transformare n-a mai fost amplasat 
în mijlocul satului — 
normal — ci nițel 
Cornel Maier, pe 
Operația aceasta a 
la el, firul electric
Ilea, brigadier la C.A.P., vărul vicepreședintelui. 
Și acolo s-a oprit, deși pînă la grajdurile C.A.P. nu 
sînt mai mult de 500 m. Apoi, s-a îndreptat spre 
locuința brigadierului Aurel Ilea. unde de aseme
nea s-a oprit. N-ă fost uitat nici Ion Rațiu, conta
bilul C.A;P., ș.a. Și uite-așa au rămas neelectrifi
cate șoseaua principală — pe care locuiesc majori
tatea sătenilor — C.A.P., școala generală, căminul 
cultural etc., deși au contribuit, fiecare, la aducerea 
curentului electric în sat, mai precis în locuințele 
amintite. Ce spun, despre toate acestea, autorită
țile județene ?

Mai mulți locuitori din satul Ciugudul 
de Sus, judeful Alba

cum se stabilise și cum era 
mai încolo, lingă locuința lui 
atunci vicepreședinte la sfat, 
costat în plus 24 000 de lei. De 
a luat drumul casei Iul Vlstian

AVEȚI RĂBDARE PINĂ IN... 1975 1
Mai mulți cetățeni au adresat, recent, redacției o 

amplă sesizare în care reliefau, o seamă de nea
junsuri provocate de noul mers al trenurilor, in
trat în vigoare la 29 septembrie a.c. Se semnala, 
printre altele, faptul că de pe vechiul grafic au fost 
radiate, fără nici o justificare, unele trenuri (de 
pildă toate trenurile personale directe București- 
Timișoara șl Craiova-Timișoara) a căror necesi
tate a fost și rămîne indiscutabilă. La redacție s-au 
primit mai multe sesizări de acest gen. într-una 
din ele, publicată în nr. 7871 al ziarului, erau sem
nalate desființarea trenurilor directe Curtea de 
Argeș-București și Cîmpulung-București, precum și 
urmările negative ale acestei măsuri : cetățenii care 
călătoreau înainte cu aceste trenuri au acurn la 
dispoziție doar cursa C.F.R. nr. 1316 — destinată, 
de fapt, ceferiștilor navetiști — care circulă zilnic 
arhiaglomerată (ceea ce denotă că M.C.F. nici mă
car de muncitorii săi nu are grijă !). In răspunsu
rile adresate redacției la aceste sesizări. Direcția 
Generală a mișcării din M.C.F., ocolind inabil fon
dul problemei, dă asigurări că... „în permanenta 
atenție a C.F.R. este și buna deservire a călători
lor". Și conchide : „Sîntem convinși că grupul de 
navetiști care a arătat astăzi cele de mai sus nu va 
mai putea să le arate, de exemplu, în anul 1975, 
așa cum cel care au sesizat situații în 1960 nu le 
mai pot sesiza astăzi". Cu aceste spuse, socotim 
de prisos orice comentariu și adresăm felicitări 
Direcției Generale a mișcării pentru modul cum 
înțelege să rezolve sesizările îndreptățite ale cetă
țenilor !

NOI ȘANSE 
DE CiȘTIG

Pînă la 1 decembrie 1968, 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport a atribuit partici- 
panților peste 800 de autotu
risme de diferite mărci și ca
pacități. ■

Un nou prilej de a obține 
autoturisme este oferit de ulti
mul concurs excepțional Pro- 
noexpres al anului, din 8 de
cembrie.

La acest concurs excepțio
nal se vor efectua 10 extra
geri a cîte 10 numere din 45, 
fiecare în 4 faze. Se tor ex
trage în total 100 de numere.

Se atribuie în număr NELI
MITAT autoturisme Volga, Da
cia 1 100, Moskvici 408 cu 
4 faruri și radio, Skoda 1 000 
M. B. ; 10 autoturisme prin tra
gere la sorți ; premii în nume
rar de valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

Biletele seria „N”, de 30 lei, 
conferă dreptul de a participa 
la toate extragerile cu mari 
șanse de cîștig.

Sîmbătă, 7 decembrie, este 
ultima zi pentru procurarea 
biletelor.

complexă, cu profunde semnificații 
sociale — a început prin a ne spu
ne interlocutorul nostru. Ea se răs- 
frînge asupra a aproape 3 milioane 
de elevi, care pe această cale 
vor căpăta o pregătire generală de 
bază, în pas cu cerințele societății 
noastre socialiste, ale vieții contem
porane. Statul socialist a creat toate 
condițiile pentru școlarizarea între
gului nostru tineret. Gratuitatea 
completă a învățămîntului de toate 
gradele, extinderea rețelei școlare 
în așa fel îneît unitățile de învăță- 
mînt să fie cît, mai aproape de do
miciliul copiilor, atribuirea în mod 
gratuit a manualelor, un sistem de 
burse pentru acei elevi care din 
cauza depărtării de școli sînt ne- 
voiți să locuiască în internate sau 
la gazde etc. constituie tot atîtea 
garanții ale dreptului neîngrădit la 
învățătură înscris în Constituția 
țării.

După cum se știe, Legea învăță
mîntului stabilește răspunderea tu
turor părinților și ocrotitorilor le
gali pentru participarea copiilor la 
lecții și la celelalte activități obli
gatorii organizate de școală, califi- 
cînd încălcarea acestei obligații 
drept contravenție, pasibilă de sanc
țiuni. Evident, obligativitatea impu
să prin lege este o expresie a unei 
obligații morale, umane, cetățenești, 
pe care o au maturii față de copii.

— O recentă Hotărîre a Con
siliului de Miniștri, care se refe
ră la stabilirea și sancționarea 
contravenienților în domeniul în
vățămîntului de cultură generală, 
are tocmai acest scop. In ce ca
dru va acționa ea ?

> — Hotărîrea la care vă referiți
> concretizează prevederile Legii în- 
’ vățămîntului, stabilind condițiile și
> măsurile de aplicare a unor sanc-
> țiuni ce vizează pe toți cei care 
’ rețin copiii de la activitățile obli- 
I „ gatorii . organizate de școală. Astfel, 
i se prevede sancțiunea cu amendă 
’ de la 50 la 150 lei a părinților și 
‘ celorlalți ocrotitori legali, în cazul 
. în care minorul a absentat nemo- 
’ tivat de la activitățile școlare mai 
’ mult de 8 zile într-o lună. Atunci 
, cînd contravenția este săvîrșită pen- 
■ tru prima oară într-un an școlai
’ se sancționează cu avertisment. Pen- 
, tru conducătorii organizațiilor so- 
’ cialiste care angajează în muncă 

minori sub 16 ani fără a fi absolvit 
școala generală, amenda este de 
300—1000 lei, iar pentru celelalte 
persoane fizice — de 50—150 lei.

— Ce responsabilități revin în 
continuare școlii generale pentru 
cuprinderea la cursuri a tuturor 
elevilor ?

— Aș vrea să subliniez că sanc
țiunile amintite vizează mai ales 
persoanele care manifestă rea voin
ță și lipsă de responsabilitate față 
de instruirea și educarea copiilor 
și constituie o măsură extremă pe 
care conducerile școlilor și repre
zentanții autorităților locale o iau 
în vederea generalizării învățămîn- 
tului obligatoriu. Aceasta înseamnă 
că, în continuare, corpul didactic, 
organizațiile obștești sînt chemate 
să desfășoare cu aceeași seriozitate 
și intensitate munca de lămurire 
și de convingere a tuturor cetățe
nilor pentru a asigura instruirea cil 
regularitate a tuturor elevilor pînă 
la absolvirea ciclului respectiv de 
învățămînt.

Florica DINULESCU

PASAJUL SUBTERAN
DIN PIAȚA UNIVERSITĂȚII
în Piața Universității au început 

zilele acestea lucrările unui modem 
pasaj subteran pentru pietoni. Prin 
structura și soluțiile de execuție alese 
de proiectanți, pasajul se va încadra 
armonios în ansamblul arhitectonic în 
curs de construcție în această piață. 
El va avea o formă octogonală și va 
dispune de patru intrări — fiecare 
dintre ele fiind prevăzută, în partea 
centrală, cu o scară fixă, lată de 2,4 
m, iar în părțile laterale cu două scări 
rulante — una pentru coborîre, cea
laltă pentru urcare.

Pe lîngă funcția de reglementare a 
circulației pietonilor în această in
tersecție foarte aglomerată, pasajul va 
avea și una comercială. în subteran, 
pe patru din părțile laterale, vor fi 
amenajate diferite unități de desfacere 
a articolelor de artizanat, a ziarelor 
și revistelor, cabine telefonice, iar în 
centru va fi amenajată o braserie cu 
o suprafață de aproape 300 mp.

La execuția pardoselilor sînt pre
văzute materiale durabile din gresie 
și piatră de granit, dispuse în de
sene decorative. Pentru a diminua

zgomotele circulației rutiere de deasu
pra, plafonul pasajului va fi prevăzut 
cu plăci speciale fonoabsorbante. Din 
interiorul pasajului, printr-up culoar 
special amenajat, cei care își vor 
parca mașinile în marele garaj sub
teran construit în fața Teatrului Na
țional vor avea acces spre principalele 
artere clin exterior.

La suprafață, în centrul planșeului 
pe care se va desfășura circulația 
rutieră, va fi construită o fîntînă ar
teziană, cu jocuri de apă și lumini. 
Iluminarea pieței pe timptil nopții va 
fi asigurată de lămpi cu vapori da 
xenon și iod, așezate pe un pilon 
central înalt de 30 m.

întregul proiect a fost conceput de 
un colectiv al Institutului „Proiect- 
București", sub conducerea prof, univ, 
I-Ioria Maieu, arhitectul șef al Capi
talei.

Noua lucrare va fi executată în 
etape, pentru a nu produce perturbări 
importante circulației rutiere, și va fi 
terminată în semestrul II al anului 
1970, odată cu întregul ansamblu 
al Teatrului Național.

(Agerprea)
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Diviziunea socialistă a muncii în 
Industrie, adîncirea tot mai accen
tuată a specializării întreprinderilor 

a circulației bunurilor materiale 
între furnizori și beneficiari — ne
cesită și presupune în mod firesc 
stabilirea unor legături de produc
ție tot mai strînse între unitățile e- 
conomice și chiar ramuri industria
la întregi, prin cooperare. Practic, 
nu există întreprindere industrială 
care să nu aibă legături de. coope
rare cu una sau mai multe unități 
sau obligații contractuale certe, în 
continuă evoluție. Asemenea relații 
s-au statornicit atît între unitățile 
industriale din județul Alba cît și 
între acestea și alte întreprinderi 
din țară. Se permanentizează, de a- 
«emenea, o bună colaborare și co
operare dintre industria republica
nă și industria locală, cu perspec
tive de dezvoltare și diversificare 
.eficiente. Iar instrumentul angajării 
răspunderilor, care se nasc în legă
turile dintre producători și benefi
ciari este contractul economic, de a 
cărui respectare depinde funcționa
rea normală a angrenajului produc
ției în fiecare întreprindere, cît și 
la nivelul economiei naționale.

Iată de ce biroul Comitetului Ju
dețean Aibă al P.C.R. a urmărit și 
urmărește îndeaproape modul în 
care comitetele de direcție se 
străduiesc să creeze toate condi
țiile tehnice — materialo și organi
zatorice — pentru ca, prin realizarea 
ritmică a planului la fiecare pro
dus în parte, să se asigure siste
matic îndeplinirea obligațiilor con
tractuale, de către toate întreprinde
rile, Analizele periodice efectuate, mă
surile stabilite în vederea eliminării 
eventualelor deficiențe și greutăți 
din activitatea unor întreprinderi nu 
au rămas fără ecou. Majoritatea uni
tăților economice din județul Alba 
au realizat șl depășit pe perioada 
lunilor trecute din acest an planul 
pe sortimente și contractele în
cheiate cu beneficiarii. In această 
perioadă, întreprinderi cum sînt 
I.M. Baia de Arieș, U.C.M. Zlatna, 
Fabrica de produse refractare Alba 
Iulia, Salina Ocna Mureș, Fabrica 
de hîrtie Petrești au dat peste plan 
și au livrat beneficiarilor însemnate 
cantități de produse. Livrarea a- 
cestei producții suplimentare s-a re
flectat nemijlocit în creșterea efi
cienței economice a activității în
treprinderilor, înregistrîndu-se, pes
te plan, pînă la finele trimestrului 
III a.c. 16,2 milioane lei economii 
ți 22,3 milioane lei beneficii.

Totodată, analizele întocmite în 
perioada amintită asupra desfășură
rii activității de realizare a con
tractelor încheiate cu beneficiarii au 
reliefat că pînă la 1 noiem
brie, de pildă, șapte întreprin
deri din județul Alba nu și-au ono
rat 1jo contracte. Cele mai mari 
restanțe le-a consemnat Uzina 
de produse sodice Ocna Mureș, cu 
47 contracte neonorate, echivalentul 
a 3 200 tone produse sodice nelivra
te; C.I.L. Blaj cu 47 contracte, re- 
prezentînd importante cantități de 
placaj, plăci fibrolemnoase și mo
bilă — atît pentru beneficiarii in
terni cît și la export; întreprin
derea forestieră Sebeș, cu o restan
ță la livrări de 1 400 mc cherestea, 
din care 900 mc la export — adică 
2 contracte nerealizate. Asemenea 
grave dereglări în relațiile cu be
neficiarii au consemnat și Uzina 
mecanică Cugir, i Fabrica de încăl
țăminte din Alba Iulia, „Căprioara" 
— Sebeș, Fabrica de ciorapi „Sebe
șul" — Sebeș.

După cum spuneam, cauzele neres-

Ing. Nicodim R.OȘCA
- secretar al Comitetului județean 

Alba al P.C.R.

pectărli obligațiilor contractuale de 
către întreprinderile enumerate sînt 
de natură internă, avîndu-și rădăcina 
în unele deficiențe de organizare a 
producției și a muncii, în neritmici- 
tatea realizării planului sortimental. 
Este adevărat, de vină sînt și unii 
furnizori ai unităților economice din 
județul Alba, care nu au livrat la 
termen produsele necesare, înscrise 
în contractele respective. Aceasta 
nu justifică însă poziția unor co
mitete de direcție din întreprinde
rile județului, tendința lor de a 
arunca cu ușurință întreaga respon
sabilitate a nerespectării termenelor 
contractuale asupra unor cauze de 
natură externă, așa-ziși „factori 
obiectivi" : furnizori restanțleri, lip- 
Ba mijloacelor de transport.

Cîteva exemple sînt edificatoare 
pentru a demonstra netemeinicia 
unor asemenea justificări subiecti
viste. Uzina de produse sodice din 
Ocna Mureș, pe primul semestru și-a 
onorat exemplar toate contractele 
încheiate. însă, în lunile următoare, 
datorită unor deficiențe interne, o- 
bligațiile contractuale nu au mai fost 
respectate, atît față de întreprinde
rile industriale, cît și față de fon
dul pieței. O parte din vină revine 
și întreprinderilor de industrie lo
cală din Aiud și Turda care, din 
păcate, nu și-au onorat contractele 
față de Uzina din Ocna Mureș, 
restanțe la livrări de aproape 
tone calcar.

O stare de lucruri similară 
și la Complexul de industrializare a 
lemnului din Blaj. Aici, valoarea 
contractelor restante se ridică la 
peste 8 milioane lei. Stăruie, este 
adevărat, și unele neajunsuri orga
nizatorice, dar nu pot fi neglijate 
nici frecventele rămîneri în urmă în 
livrarea unor cantități de material 
lemnos din partea multor întreprin
deri „surori", aparținînd tot Minis
terului Economiei Forestiere. Unită
țile trustului de exploatare, trans
portul și industrializarea lemnului 
Mureș au rămas în urma graficelor 
de livrări la peste 11 000 m.c bușteni 
de fag, la peste 7 000 m.c. lobde pen
tru plăci fibrolemnoase, la 1 500 m.c. 
cherestea de fag pentru mobilă șl 
1200 m.c. cherestea rășinoase. pen-,, ___ __  ___________
tru binale. Restanțe mari — peste multe cazuri, între unitățile fumî- 
7 500 m.c. lobde pentru plăci fibro
lemnoase — se constată și din par
tea unor unități ale trustului pentru 
exploatarea, transportul și indus
trializarea lemnului Pitești. Aițl 
furnizori, deși au respectat terme
nele de livrare, au expediat la Blaj 
produse de calitate slabă, cu un grad 
de umiditate exagerat și defecte 
neadmise de standarde și normele 
interne, de prevederile contractuale.

Desigur, 
ție și organizațiile de partid 
întreprinderi nu pot rămîne 
diferente față de aceste stări 
lucruri. Raporturile reciproce 
staurate între unitățile industriale, 
importanța reconsiderării acestora 
pentru desfășurarea ritmică a pro
cesului de producție a fiecăreia, le 
obligă să-și respecte mai întîi pro
priile obligații asumate prin con
tractele de furnizare a unor mate
rii prime și materiale, semifabricate 
și produse. Nici 
recțle nu trebuie

unui produs nelivrat 
stau, in ultimă instanță, 
dimensionate ale eco-

(Urmare din pag. I)
construiască alte obiective.. Perso
nal, cred că asemenea situații pot 
fi evitate, și de aceste învățămin- 

• te ținem seama în orientarea in
vestițiilor în cadrul viitoarelor pla
nuri. Pentru a nu imobiliza fon
duri de investiții în unele capaci
tăți mari, care, de regulă, nu sînt 
folosite integral în primii ani de 
funcționare, ne-am propus ca în 
prima etapă dotarea cu utilaje a 
acestor unități să se facă la nive
lul strictului necesar, urmînd ca 
pe parcurs să introducem utilaje 
noi, în raport cu necesitățile con
sumului.

Nu putem trece cu vederea nici 
faptul că, datorită unei înțelegeri e- 
ronate a promovării tehnicii moder
ne, s-au comis exagerări în ce pri
vește chiar oportunitatea unor obiec
tive de investiții, iar dimensionarea 
unor capacități s-a făcut necorelat 
cu posibilitățile de aprovizionare cu 
materii prime sau cu necesarul de 
consum al populației. Un astfel de 
exemplu îl oferă fabrica de__ „ ................ _____ j pro
duse lactate Petroșeni care, deși _______ .___ ___ maj 

ma- 
r____  ... ___  ...________ află

amplasată, nici pînă astăzi nu a 
reușit să lucreze la capacitatea in
tegrală de producție.

Cert este că, alături de nume
roase obiective industriale care își 
dovedesc din plin utilitatea^ și înal
ta eficientă, au apărat, în unele 
sectoare, capacități de producție cu 
un nivel de economicitate scăzut, 
în bună parte tocmai din cauza e- 
xagerărilor care s-au comis, cu o- 
cazia dimensionării și amplasării 
lor. Experiența ultimilor 15 ani, ca 
să ne referim la o perioadă mai 
îndelungată, dar mai ales ultimii ani 
ne-au arătat limpede că, pentru va- 
lorificarea tuturor resurselor de 
materii prime vegetale și animale 
pe care agricultura le pune la dis
poziție și aprovizionarea mai bună 
a populației cu un sortiment lăr
git de produse, este absolut nece
sar ca, în paralel cu crearea de 
unităti medii și mari, amplasate în 
bazinele unde materia primă se 
găsește din abundentă, în viitorul 
imediat să construim si unităti mai 
modeste, adică mai mici șl mai ief
tine,

este intrată în funcțiune de 
multi ani, din cauză că lipsește 
teria primă în zona în care se

avînd
20 000

există

comitetele de direc- 
din 
În
de 
ln-

un comitet de di- 
să uite că în timp

nu trebuie să 
înființarea de

ce întreprinderea pe care o coor
donează are rol de beneficiar — cu 
dreptul legitim de a pretinde înde
plinirea riguroasă a contractelor — 
în același timp este și furnizor, cu 
obligația expresă de a respecta con
dițiile contractuale ce decurg din 
această calitate. Deci, întreprinderile 
care judecă aspru pe cei ce nu-și 
realizează îndatoririle contractuale 
trebuie, la rîndul lor judecate cu 
aceleași argumente de alții, de be
neficiarii care nu pot desfășura în 
condiții normale propriul proces de 
producție.

In spatele 
sau al altuia 
cerințe bine
nomiei naționale. De pildă, sortimen
tele înscrise în prevederile contrac
tuale ale Uzinei mecanice din Cu- 
gir, acele mașini-unelțe moderne, de 
mare randament, au menirea să 
contribuie la realizarea unor investi
ții, a unor noi capacități programate 
să dea producție industrială. Aceeași 
însemnătate are și respectarea con
tractelor care au ca obiect livrarea 
unor bunuri de consum — în spe
ță, mobila ce trebuie furnizată de 
Complexul pentru industrializarea 
lemnului Blaj și bicarbonatul de so
diu, realizat la Uzina de produse 
sodice Ocna Mureș. Livrarea unor 
astfel de produse cu întîrziere poate 
provoca dereglări în aprovizionarea 
populației, influențează negativ circu
lația bănească și unele balanțe ma
teriale. în fine, îndeplinirea ritmică a 
planului pe sortiiiiente, livrarea pro
duselor la termenele stabilite în con
tracte sînt de natură să asigure și o 
activitate normală a transporturilor. 
Practica unor întreprinderi din ju-' 
deț, de a nu expedia mărfurile de
cît în ultima decadă a unei luni și în 
ultima lună a unui trimestru, aglo- 
merînd livrările, determină apariția 
unor grave perturbări în activitatea 
transporturilor, depășirea posibilită
ților de acoperire cu mijloace de 
transport în perioadele de vîrf, cu 
toate consecințele ce decurg de aici 
— în orice caz consecințe nefavora
bile.

Nimic nu justifică aceste neajun
suri sau tendința de automultumire 
manifestată în unele întreprinderi, 
ca odată cu îndeplinirea indicatorilor 
globali ai planului, să se minimali
zeze importanta realizării sortimente
lor și contractelor. Această optică își 
are Izvorul și în faptul că încălcarea 
repetată a disciplinei contractuale nu 
angajează cu nimic răspunderea ma
terială a. furnizorilor. Dimpotrivă.. în
zoare și beneficiare s-a creat un cli
mat de îngăduință reciprocă, ' cu 
privire la nerespectarea obliga
țiilor contractuale. O asemenea 
situație, aceste procedee străine 
de practica cooperării economice de
formează și transformă spiritul ferm, 
obligatoriu al contractului într-un fel 
de mică înțelegere, în care termenul 
de livrare este considerat ca faculta
tiv. Pentru prevenirea tutnror 
tor mentalități, a indisciplinei 
tractuale, remediul este clar: 
garea comitetelor de direcție 
forurilor lor de resort — în deplină 
concordantă cu indicațiile formulate 
la Conferința Națională a P.C.R. — 
să trateze cu toată răspunderea pro
blema respectării imperioase a con
tractelor economice, prin măsuri de 
răspundere materială, care să asigure 
realizarea unei producții ritmice, 
condiție indispensabilă pentru livra
rea la termenele stabilite a sortimen
telor și mărfurilor în circuitul eco
nomic.

aces- 
con- 
obli- 
și a

în-se 
unități 

a prin-
Nicldecum 

teleagă că 
mici ar însemna o încălcare 
cipiilor concentrării și specializării 
producției, caracteristici esențiale 
ale oricărei economii moderye. 
ceste principii de organizare a e- 
conomiei sînt riguros reflectate în 
primul rînd prin cele peste 80 de 
fabrici și 33 de secții de produc- 

■ ție noi, cu capacități mari și me
dii, ce vor fi construite în urmă
torii doi ani ai cincinalului. Desi
gur, între acestea se vor număra 
fabrici de ulei zahăr, bere, aba
toare care, prin natura proceselor 
tehnologice și consumul ridicat de 
asemenea produse, al populației, se 
pretează îndeosebi la dezvoltarea pe

A-

Cu aproape un an în urmă, la 18 
ianuarie 1968, ziarul nostru a publi
cat articolul «„Viroza" indolenței ma
cină avutul obștesc». în articol se 
arăta, printre altele, că datorită sla
bei activități a consiliului de condu
cere, în cooperativa agricolă din Co
păceni, fostul raion. Giurgiu, aparți- 
nînd acum de județul Ilfov, munca i 
este prost organizată, se manifestă 
indolență în gospodărirea șl păstrarea 
averii obștești care se soldează cu 
pagube de milioane de lei. Aceste 
nereguli au dus la obținerea de pro
ducții mici, mult sub posibilitățile 
existente, și implicit la o valoare mică 
a zilei de muncă și la o slabă parti
cipare a membrilor cooperatori la 
muncile agricole. în articol se atră
gea atenția fostelor organe raionale • 
că au neglijat îndrumarea acestei u- 
nități, precizîndu-se că activiștii de 
partid ca și ai uniunii raionale a coo
perativelor agricole trec prin uni
tate, privesc cum aceasta bate pasul 
pe loc, dar nu iau nici o măsură 
pentru a aduce lucrurile pe făgașul 
lor normal. Era firesc ca organele 
județene Ilfov, de care aparține de 
peste opt luni cooperativa din Copă
ceni, să analizeze temeinic situația 
acesteia și să sprijine adunarea ge
nerală a cooperatorilor să ia măsuri 
eficiente pentru îndreptarea lucruri
lor, să tragă la răspundere pe cei 
vinovați. Dar lucrurile nu s-au pe
trecut așa, organele menite să asi
gure îndreptarea situației nu au miș
cat un deget în acest scop. Rezul
tatul ?

De la bun început trebuie să pre
cizăm că situația nu s-a îmbunătățit 
deloc, ci, din contră, s-a agravat. 
La cultura griului, unde lucrările 
sînt complet mecanizate, producția 
prevăzută a fost depășită cu 20 kg la 
hectar, realizîndu-se 1970 kg. La po
rumb, nu au fost irigate cele 68 ha 
stabilite în planul de producție, nu 
s-a efectuat decît o prașilă și a doua 
parțial și, ca urmare, s-au recoltat 
doar 1100 kg porumb la hectar fața 
de 2 365 kg prevăzute în planul de 
producție. La floarea-soarelui s-au 
strîns cîte 777 kg la hectar față de
I 250 kg planificate. Producții mici 
s-au obținut și în legumicultură : la 
roșii în solare cu 9 000 kg la hectar 
mai puțin față de plan, la vinete cu
II 000 kg, la ardei gras cu 3 000 kg. Din 
planul de 1 800 1 lapte de vacă s-au 
realizat doar 1 300 1. Dar te miri de 
unde și această producție de lapte 1 
Grajdurile sînt cu gropi prin ele, 
unul e fără rigole de scurgere, ani
malele sînt murdare de gunoi și de 
pămînt. Baza furajeră pentru peri
oada de iarnă este asigurată în pro
porție de 50 la sută, dar și din a- 
ceasta o parte este pe cîmp. Mai sînt

i-

încă de recoltat 17—20 ha cu sorg 
pentru mături care ar putea aduce 
cooperatorilor venituri importante. 
Obținerea unor producții mai mici 
față de cele prevăzute a dus la ne- 
realizarea planului de venituri cu 
peste 3 milioane de lei și implicit la 
o valoare mai mică a zllei-muncă 
chiar decît anul trecut. Există o 
slabă participare a cooperatorilor la 
muncă : o mare parte s-au angajat 
salariați, o parte lucrează ca zilieri

numal ca retribuție suplimenta- 
64 000 lei. Era deci firesc 
suprafața cultivată în acest 

să se extindă progresiv, 
de an, în funcție de posi- 

de experiența 
să spo-

mit, 
ră, 
ca 
mod 
an 
bilitățile existente, 
dobîndită, în așa fel încît 
rească veniturile la ziua muncă. Dar 
fără a se ține cont de criteriile a- 
mintite, s-a indicat sau, mai pe șleau 
spus, s-a impuS de către organele a- 
gricole tutelare să se cultive'în acest

DUPĂ UN AN, LA COOPERATIVA

AGRICOLĂ DIN COPĂCENI ILFOV
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la Întreprinderile agricole de stat, 
in timp ce în cooperativă lucrările 
agricole întlrzie sau nu se execută 
deloc.

Inginerul Radu Sandu spunea 
că multe cooperative agricole ar 
dori să aibă condițiile celor din 
Copăceni. într-adevăr, cooperativa 
este așezată în apropierea Ca
pitalei, dispune de 1 250 ha teren 
agricol, din care o mare parte în 
lunca Argeșului, numai bun pentru 
legumicultura. Dar'tocmai legumi
cultura înregistrează cele mai mari 
pagube. Era și este nevoie, jprin ur
mare, de un ajutor substanțial din 
partea organelor agricole județene în 
orientarea și organizarea producției. 
Dar acest ajutor de îndrumare se 
acordă la întîmplare, fără a se ana
liza temeinic condițiile specifice, in
clusiv problema asigurării forței de 
muncă. Mai concret, despre ce este 
vorba. Anul trecut s-au cultivat două 
hectare cu roșii în solarii, cultura a 
fost îngrijită bine și s-a obținut un 
venit de 360 000 lei, iar cooperatorii 
care au lucrat în acest sector au pri-

an 10 ha cu roșii In solarii. S-a in
vestit în această acțiune 1 milion de 
lei și s-au încasat doar 750 000 lei 
fată de 1 250 000 lei planificați. Ce s-a 
întîmplat ? Solariile nu au fost am
plasate la adăposturi ferite de cu
rent! puternici de vînt, au fost con
struite prea înalte. Un vînt puternic 
a dărîmat solariile, iar plantele au 
degerat. Construcția a fost refăcută, 
s-au plantat alte răsaduri, dar a fost 
prea tîrziu ; roșiile au fost scoase pe 
piață o dată cu cele din cîmp și au 
fost valorificate cu prețuri mici deși 
au costat foarte scump. Mai mult, 
din cauză că în solarii s-au folosit 
două rînduri de plante n-au mai ră
mas răsaduri pentru a se cultiva 10 
ha cu roșii timpurii direct în cîmp 
așa cum era prevăzut. încă o 
pagubă de 4—500 000 lei. Așadar „a- 
jutorul" dat de organele agricole tu
telare i-a costat pe cooperatori mal 
bine de 1 milion de lei. De fapt nu 
este singura greșeală în organizarea 
șl orientarea producției. Din cauză 
că s-a indicat de către organele agri
cole mărirea suprafețelor cultivate

cu legume, Iar consiliul de condu
cere a acceptat cu multă ușurință 
aceasta, fără a tine cont că unitatea 
duce lipsă de brațe de muncă, s-au 
înregistrat pagube de 2 800 000 lei nu
mai din legumicultură. Adică s-au 
făcut cheltuieli cu materiale pentru 
construcția solariilor, a răsadnițelor, 
s-au procurat semințe etc pentru a 
se obține un venit de 3 689 000 lei și 
s-a încasat doar 880 000 lei.

Judecind lucrurile la rece, este 
totuși greu de înțeles cum or
ganele agricole la care lucrea
ză specialiștii cu experiență au 
impus sau au acceptat asemenea sar
cini de producție, știind bine că de 
ani de zile cooperatorii din Copăceni 
au numai pagube din legumicultură, 
în principal din cauza lipsei brațelor 
de muncă. Țăranii din Copăceni nu 
sînt consultați și ascultați în ce pri
vește organizarea și orientarea pro
ducției, dezvoltarea avutului obștesc. 
Pentru ei gîndesc organele județene 
și, după cum am văzut, în acest caz, 
gîndesc destul de prost. Cum poate 
oare să iasă o treabă bună dacă di
recțiile, proporțiile și ritmul dezvol
tării diferitelor ramuri de producție 
ale cooperativei se stabilesc în bi
rouri, undeva în afara cooperativei, 
fără a se lua în considerație condi
țiile și posibilitățile sale reale, fără 
a Sg ține seama de părerea și 
experiența cooperatorilor, adică toc
mai a acelora care trebuie să reali
zeze producția și veniturile stabilite. 
Așa stînd lucrurile se pune. în mod 
firesc, întrebarea : pînă cînd organele 
agricole ale județului Ilfov, îndeosebi 
uniunea cooperatistă județeană, vor 
continua să lucreze în acest fel, to- 
lerînd și, în unele cazuri, contribuind 
ca la cooperativa din Copăceni să se 
înregistreze an de an pagube ?

Considerăm că e timpul și cazul să 
se facă o temeinică analiză a stării de 
lucruri de acolo, să se creeze condi
țiile necesare pentru ca adunarea 
generală a cooperatorilor să acțione
ze efectiv și activ pentru organizarea 
rațională a producției șl gospodări
rea avutului obștesc, promovînd în 
acest scop la conducerea treburilor 
cooperativei cadrele cele mai capa
bile. Tot atît de necesar este, de ase
menea, ca cei vinovați de perpetuarea 
situației economice și organizatorice 
necorespunzătoare din cooperativă să 
fie trași la răspundere — la răspun
dere materială — încît să se lichideze 
o dată pentru totdeauna arbitrarlul și 
formalismul în munca de îndrumai e 
a cooperativei, să se asigure un spri
jin competent șl eficient pentru pro
gresul ei continuu.

Florsa CEAUȘESCU

frontal
deschis la Lupeni

tribuna experienței înaintate

Nou abataj

In cadrul exploatării miniere 
Lupeni s-a deschis un nou a- 
bataj frontal, cu o capacitate 
anuală de extracție de peste 
170 000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil. Aici se aplică cele mai 
avansate procedee de lucru : 
tăierea și încărcarea cărbune
lui cu combina, susținerea lu
crărilor miniere cu stîlpi hi
draulici, protecția cu tavan ar
tificial din plasă metalică.

Pe galeria orizontului 440 a 
fost pusă în funcțiune o bandă 
transportoare în lungime de , 
850 metri, care colectează căr- 1 
bunele extras din patru abata- ' 
Je, dirijîndu-l spre silozurile ' 
de expediere. Noua instalație , 
are o capacitate de 
tone de cărbune pe 
ind

1 700—1 800 
zi, înlocu- 
mină.6 locomotive de

f
valori- 

de ma- 
calitate 
export.

tone de produse, înlesnește 
ficarea unui important fond 
terii prime în produse de 
pentru piața internă și la 
De asemenea, prin înființarea aces
tor fabrici se va folosi mai ales 
forța de muncă a femeilor din zo
nele intra și submontane, dîndu-li-se 
astfel posibilitatea să-și sporească 
veniturile bănești. Cît de rentabile 
vor fi aceste unități reiese din ur
mătoarea comparație : o tonă de 
smeură — de grădină sau de pă
dure — sau, o tonă de afine con
gelate au un preț de revenire la 
export cu mult mai bun decît o 
tonă de carne de porc. Investiția mică 
și recuperarea rapidă a cheltuieli
lor aferente acestor construcții, ală-

în anul 1967, întreprin
derea de construcții căi fe- 
rate-Bucureștl și-a înche
iat activitatea cu un be
neficiu de 3 575 000 lei, ceea 

ț ce constituia un argument 
\ solid pentru realizarea 

sarcinii de beneficii, mult 
sporită, din acest 
surpriză I Primul 
tru din 1968 s-a 
cu un deficit de 
2.6 milioane lei.

an. Dar 
trimes- 

încheiat 
aproape 

... ......----- .... Cu alte
cuvinte, beneficiile realiza
te într-un an se risipiseră 
doar în trei luni. De fapt 
„surpriza" nu era o... 
surpriză. Modul neorgani
zat în care se lucra
se în primul trimestru pe 
șantierele întreprinderii, 
accentul c.ăzînd pe 
tivele fals rentabile 
ales, lipsa oricărei 
tiri pentru anul 1968

obiec- 
și, mai 
pregă- 
nu pu-

teau avea alt rezultat. în 
plus. în întreprindere se 
crease o atmosferă impro
prie unei activități nor
male de lucru : nu de pu
ține ori, dispozițiile date 
de director și cele laie in- 
ginerilor-șefi se bateau cap 
în cap, 'deciziile erau pro
vizorii și nefondate. Unde
va. în complicatul meca
nism de producție al în
treprinderii, intervenise o 
dereglare, ceva nu mergea.

...Aprilie 1963. Comisia 
care a cercetat aceste ne
ajunsuri și ministerul au 
hotărît înlocuirea directo
rului și conducătorului eco-

cole sporite, de calitate. Desigur, 
nu în toate cazurile aceste surse 
sporite de produse agricole întru
nesc condițiile optime din punct de 
vedere economic, pentru a fi valo-r, 
rificate prin unitățile noi de maro 
capacitate. Oricum, însă, ele nu pot 
fi lăsate să se irosească. în ase
menea cazuri, deosebit de utilă se 
dovedește crearea, în bazinele re
lativ izolate, cu condiții mai grele 
de transportare a materiei prime 
către centrele industriale mari, a 
unor capacități mici care să utili
zeze la maximum materiile prime 
existente.

Dacă în ultima vreme s-a făcut 
simțită creșterea cantitativă și ca
litativă a producției industriei sli

capacități mari. în alte subramuri, 
cum ar fi cele ale prelucrării lap
telui, cărnii, legumelor și fructe
lor, panificației, dulciurilor, se re
simte nevoia unor unități de mai 
mică capacitate. Rolul acestor 
unități este fie să servească o zonă 
restrînsă de consum — cazul fa- 
briciloi de pîine, lapte și al fabri
cilor de preparate 
drul orașelor mai 
rurale dezvoltate 
zeze la maximum 
existente în zone 
centrele industriale mari, cum este 
cazul distilăriilor de rachiuri na
turale, secțiilor de brînzeturi, cen
trelor de vinificație, al făbrlcuțelor 
de conserve de fructe și legume, 
care pot atrage în fondul centra
lizat de stat importante cantități su
plimentare de materii prime agri
cole.

în acest sens intenționăm, bună
oară, ca în regiunea subcarpatică 
și intracarpatică să amplasăm 15 
fabrici mici, cu activitate sezonie
ră. pentru valorificarea fructelor de 
livadă și de pădure. Crearea acestor 
unități are multiple consecințe pozi
tive fiecare dintre ele avînd o capa
citate de prelucrare de 1 000—2 009

de carne din ca- 
mici și zonelor 

— fie să utili- 
materiile prime 
îndepărtate de

turi de celelalte avantaje, cred că 
constituie suficiente argumente pen
tru a trece rapid la construirea și 
în alte subramuri. a unor unități 
de mică capacitate.

Crearea, în ansamblul industriei 
alimentare, a unor unităti mici este 
impusă, așa cum aminteam mai îna
inte, de creșterea cantitativă și ca
litativă a producției agricole, ca și 
de cerințele mereu sporite și tot 
mai diverse ale populației. Cît pri
vește primul aspect al problemei ’n 
discuție, nu trebuie demonstrat prea 
mult că. de-a lungul anilor si .mai 
ales în ultima vreme, au sporit 
considerabil mijloacele de mecani
zare a lucrărilor agricole, s-au ex
tins lucrările de ameliorări fun
ciare, în special sistemul irigații
lor, s-a intensificat procesul de chi
mizare și fertilizare a solului, s-au 
diversificat și lărgit aria si pon
derea zootehniei, ale culturilor le
gumicole, pomicole. Totodată, au 
fost repartizate mai judicios pe te
ritoriu ramurile de producție, cul
turile si speciile de animale, co
respunzător condițiilor pedoclimatice 
și social-economice din fiecare zonă, 
ceea ce, de asemenea, a contribuit 
la obținerea unor producții agri-

mentare, nu-i mai puțin adevărat 
că se resimte încă și azi o oare
care rămînere în urmă față de ce
rințele populației în ce privește 
diversitatea sortimentației. în buna 
parte, această situație se datorește 
și faptului că,- în general, unită
țile 
mai 
lor. 
sită 
tru ___________  _  ___ ____  __
altul, inconvenient care dispare în 
condițiile unei unităti mai mici, 
unde trecerea rapidă de la fabri
cația unui produs la altul este mal 
ușoară. Avînd o mare mobilitate în 
adaptarea la gusturile și preferin
țele consumatorilor, prin unitățile 
de mică capacitate .poate fi pro
movat și menținut specificul local 
în alimentația populației, lucru, care 
astăzi aproape că nici nu se sesi
zează.

Tot în acest context, mal tre
buie avut în vedere și un alt as
pect : creșterea, în anii din urmă. . 
a Droducției de alimente concen
trate. semioreparate culinare si 
conserve Pătite. deși a înlesnit m”1t 
munca în gospodăria casnică, da
torită diversității restrînse Încă

a sortimentației nu a reușit să 
elibereze femeile de o seamă 
de îndeletniciri care le • răpesc din 
timpul de odihnă și distracție. Dez
voltarea industriei alimentare, prin 
crearea unităților mici, va permite 
satisfacerea într-o măsură sporită 
a cerințelor gospodinelor cu o sea
mă de produse, pe care, obișnuit 
marea industrie nu le poate oferi, 

în sfîrșit, între alți factori care 
justifică înființarea de unităti mici 
alături de altele de mare capaci
tate, se impune atenției procesul 
rapid de uroanizare. De asemenea, 
creșterea ponderii copiilor în an
samblul populației țării ridică pro
bleme noi în legătură cu asigura
rea unei alimentații variate, bo
gate nutritiv, cu o mare putere e- 
nergetică și calorigenă. multilateral 
și armonios proporționată.

Se cuvine să subliniem cu toată 
claritatea ideea că, deși vor fi u- 
nităti mici, nu se va accepta nici o 
abatere de la rigorile calității și 
criteriilor de eficientă economică. 
Chiar dacă din anumite puncte de 
vedere investiția specifică în ase
menea unități va fi mai mare, este 
posibil ca în final și aici să se ob
țină un înalt grad de rentabilitate. 
Există, în primul rînd, avantajul 
că anumite cheltuieli ocazionate în
deosebi de transportul 
me, care în unitățile 
volum însemnat, să se 
nivel mai scăzut.

O ultimă problemă,
mărul cdl mai mare de unităti cu 
caracter de deservire și aprovizio
nare curentă îl întrevedem în sub- 
ramurile care se remarcă prin gra
dul înalt' de perisabilitate a pro
duselor, crearea acestora impune o- 
bligatoriu revederea condițiilor de 
păstrare a mărfurilor alimentare. In 
ceea ce ne privește, soluționarea 
problemei stă în puterile noastre. 
Insist asupra acestei chestiuni din 
considerentul că și comerțul va 
trebui să-și creeze. în prelungirea 
lanțului frigorific al industriei ali
mentare, spatii suficiente de depo
zitare la frig a produselor alimen
tare în toate unitățile sale de gros 

, și cu amănuntul. Consumatorul este, 
în mod legitim, exigent și dorește 
ca produsele pe care 
să-și păstreze integral 
Datoria primordială a 
a comerțului este să-i 
r’nțele și exigentele mereu crescîn- 
de*

materiei pri
mari au un 
situeze la un

de mare capacitate se repliază 
greu la cererile consumatori- 
Producția de serie mare nece- 
un timp mai îndelungat pen- 

trecerea de la un sortiment la

întrucît nu-

le cumpără 
prospețimea, 
industriei si 
satisfacă ce-

nomic al întreprinderii. 
Primenirea echipei de con
ducere cu oameni hotărîți 
să-și facă datoria a însem
nat primul pas în îmbună
tățirea activității întreprin
derii și a șantierelor. Tre
buia să se realizeze o 
producție cu 21 Ia sută 
mai mare ca cea rea
lizată în 19G7 șl un bene
ficiu de peste 2,5 ori mai 
mare. în ceea ce privește 
beneficiul nu se pleca de 
la ,.zero“, ci de la un mi
nus (adică o pierdere) de 
2,6 milioane lei.

...începutul lunii decem
brie a.c. Noul director al 
întreprinderii, tov. Florea 
Sandu, ne relata despre 
modul în care s-au rezol
vat unele cerințe elemen
tare pentru bunul mers al 
producției: asigurarea cu 
forță de muncă bine pregă
tită și a utilajelor necesare, 
o ritmică aprovizionare cu 
materiale — prin prisma 
înlănțuirii sarcinilor cu
rente cu cele de perspec
tivă — instaurarea unei 
stricte discipline de lucru 
pe șantiere. Nu exagerăm 
dacă spunem că nici o po
sibilitate ce promitea să 
ducă la realizarea sarcini
lor de plan nu a fost ig
norată. Pentru completarea 
necesarului de forță de 
muncă și creșterea stabili
tății sale s-a angrenat un 
mare număr de muncitori 
în școli de calificare și s-au 
organizat centre de. cazare 
a acestora la Fundulea. 
Bărăganu, Ciocănești și 
Urleasca. în același sens 
favorabil au acționat și 
specializarea șantierelor 
pentru executarea anumi
tor tipuri de lucrări — căi 
ferate, construcții, clădiri, 
poduri ș.a.m.d. — precum 
și realizarea grupată a lu
crărilor în timp și loc. evi- 
tîndu-se disnersarea forțe
lor. Datorită unor aseme
nea măsuri au scăzut 
cheltuielile de producție și 
cele' cu manopera, dacă a- 
vem în vedere că gradul 
de mecanizare a lucrărilor 
a crescut într-un ritm sus
ținut. aiunfdnd la opera
țiunile de dublări de cale 
ferată fee dețin o pondere 
covîrsitoare în volumul to
tal de producție) la aproa
pe 100 la sută.

Aplicarea acestor măsuri 
nu putea să nu se mate
rializeze în rezultate de
osebite. Mai întîi se pu
nea problema recuperării 
nerealizărilor din primul 
trimestru, care, așa cum 
ne spunea. tov. Iacob Ga
bor, contabilul șef al în
treprinderii. constau în 
restante de 27 la sută la 
îndeplinirea planului de 
producție și în pierderile 
amintite — de 2.6 milioane 
lei. în trimestrul al III-lea, 
situația s-a schimbat ra
dical : depășirea cu 9 la 
sută a prevederilor pro-

ductlel din lunile lulie-sep- 
tembrle, Iar Ia benefioii un 
adevărat tur de forță — a- 
proape 4,5 milioane lei. Su
gestive pentru a defini di
mensiunea efortului depu» 
de colectivul întreprinde
rii sînt cîteva exemple, 
printre care dublarea liniei 
ferate Făurei-Barboși, tron
sonul Dedulești-Ianca. Aici, . 
în trimestrul I se depă
șiseră cheltuielile cu utila
jele cu 30 000 lei, iar cele 
indirecte — cu 210 000 lei. 
Trimestrul III (aceleași lu
crări specifice și aceleași 
cheltuieli) : , economii de 
40 000 lei, respectiv de 
129 000 lei. La șantierul clă
dirii poștei Tulcea — 
aceeași evoluție favorabilă. 
La extinderea Palatului te
lefoanelor din Capitală la 
fel.

...Ne aflăm dis-de-dimi- 
neată. în stația Ciocănești, 
punct al „dublării" C.F. 
Chitila-Ghergani. 11 căutăm 
pe ing. Paraschiv Răducu. 
șeful lotului. îl rugăm să 
ne spună cum a reușit re
virimentul în activitatea 
șantierului. Nu ne-a spus 1 
în schimb, am înțeles că 
pe tronsonul dublării Să- 
băreni-Ciocănești-Bîldana, 
ce trebuia dat în circulație 
la sfîrșitul anului, trenu
rile circulă încă de la 23 
septembrie, ora zero. Cu 
trei luni mai devreme. Aici, 
timpul valorează extrem da 
mult. Termenul de o zi. 
stabilit pentru terminarea 
unei lucrări, e vag. Pre
cisă e numai ora I De a- 
ceasta ne-am dat și mal 
bine seama, puțin mai tîr
ziu. cînd cîtiva zeci da 
muncitori se pregăteau in
tens și au terminat închi
derea liniei a 3-a din sta
ția Ciocănești, la ora 9 șl 
20 de minute. Pînă la 
ora 14. operațiunea de re- 
facție. executată asupra u- 
nui segment de cale ferată 
de aproape 200 m lungime, 
era terminată.

Baza de montaj din a- 
propiere, dotată cu maca
rale portal, boghiuri de 
transport al prefabricate
lor și alte utilaje speciali
zate, înalta disciplină în 
manevrarea echipelor, în- , 
drumarea lor pas cu pas 
— iată suportul organizării 
judicioase a muncii pe 
acest șantier — XI — care 
execută dublarea de la 
Ciocănești. în 10 luni. în 
timp ce planul său de pro
ducție a fost depășit cu 
peste 5 Ia sută, beneficiul 
realizat se ridică Ia aproape 
1,1 milioane Iei.

— Pentru anul viitor — 
ne spunea directorul între
prinderii — planul de pro
ducție crește considerabil. 
Numai în trimestrul I 1969. 
vom executa un volum de 
lucrări cu peste 50'la sută 
mai mare ca cel din pe
rioada corespunzătoare din 
acest an. cifră care unora 
le părea, pînă nu de mult, 
fantastică. Noi o vom rea
liză totuși.

Dan MATEESCU
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cinema

de Dan GRIGORESCU

MO. 
16,30;

DE ARTA ROMANEASCĂ
MELODIA — 9; 
18,30; 20,45, 

11,45; 14,15;A DEBUTULUI
N

Dacă evoluția unei literaturi de
pinde în mare măsură de afirmarea 
continuă a unor noi talente scriito
ricești, nu e mai puțin adevărat că — 
și într-un fel firesc — calibrul va
loric al unor atari debuturi diferă 
adeseori atît de mult între autori 
încît diferențierile se impun aproape 
de la sine. Se ivesc o serie de cărți 
de debut, într-un gen sau altul, care 
aduc o adevărată infuzie de prospe-‘ 
țime, de originalitate creatoare, ates- 
tînd de la început vocații autentice. 
Literatura noastră a înregistrat_în 
ultimii ani asemenea apariții, 
vestirea, schița, nuvela, 
scurt în genere continuă să 
abordat cu predilecție și nu 
rareori cu reale calități artistice 
o serie de tineri prozatori, 
desigur, prematur de stabilit 
exactitate liniile evoluției viitoare 
ale scrisului acestor prozatori; totuși, 
urmărindu-le cu atenție înclinația 
pentru o anume problematică și mo
dalități de expresie, modul în care 
izbutesc sau nu a converti lumea ex
terioară în univers artistic, ca și ap
titudinea de a intui laturile și sen
surile esențiale ale vieții încerci, 
Implicit, a determina marca indivi
dualității lor, fie ea chiar. în cazul 
unora, mai incipientă, mai difuz sau 
mai stîngaci vădită, ori dimpotrivă. 
Ne vom raporta în acest sens la trei 
din ultimele volume apărute în co
lecția „Luceafărul" : „Povestiri dife
rite" de Tudor Octavian, „Pe malul 
fluviului, departe..." de Ștefan Sto- 
ian și „Ciudățenii de familie" 
Mircea Constantlnescu.

Ceea ce caracterizează prozele 
Tudor Octavian — reprezentînd 
debut cu totul remarcabil — e o anume 
fervoare analitică care, deși pătrun
de în intimitatea faptelor de viață, 
nu le răpește doza de inedit, pu
terea de seducție. Aidoma eroului 
său din povestirea „înainte și îna
poi" și pe autor îl interesează la fel 
de mult „latura psihologică a în- 
tîmplărilor". „esența relațiilor dintre 
oameni" în scopul de a se cunoaște 
pe sine si a-și clarifica astfel ..locul 
pe care-1 ocup eu între ei". Seceta, 
invazia insectelor, aerul dilatat, to
rid al cîmpfei nesfîrșite. elocventa 
tăcerilor ceremonioase, gesturile 
mute, rituale parcă, întregesc o at
mosferă densă, puțin bizară (ca în 
unele din nuvelele lui Ștefan Bănu- 
lescu) în care sufletul adolescentului 
vibrează cu o neobișnuită acuitate, 
seslzînd deodată propriile mutații 
lăuntrice, acele mișcări lnfinitezi- ■ 
male, acumulări repetate care ves
tesc înfăptuirea unei miraculoase 
transformări — pășirea pragului ma
turității. Acest sentiment al locului și 
rostului pe care omul încearcă să 
și-1 afle în lume definește substanța 
unei alte povestiri : „Tăietorul de 
lemne" în care tînărul erou cată a 
descoperi umanitatea în înfățișările 
sale nespectaculoase, modeste. Cî
teva povestiri — de altfel dintre cele 
mai reprezentative — au un substrat 
metaforic sau alegoric („Carol, sol
dat și călător", „Izabel moartă", 
„Praful și pulberea", „Analiza gra
maticală"). „Carol, soldat și că
lător", spre pildă, e o șarjă® 
antirăzboinică, straniul personaj na- 
rînd cu dezinvoltură întîmplări de 
un tragic burlesc ce denunță absur
ditatea măcelurilor. Sub posibilită
țile autorului; scrieri ca „Mînia în 
sărbătoare", „Povestire în două 
părți" sau „O povestire de dragoste" 
nu reușesc să capteze interesul ci
titorului datorită debilității substan
ței, banalității situațiilor imaginate, 
în „Scaunul de nuiele" autorul îm
prumută schema basmului cu in
tenții parodistice, fără a evita însă 
diluția șl efectele facile. Din aceeași 
categorie face parte și „Linia 
dreaptă", scriere în care intenția ar
tistică e urmărită și reliefată însă 
mal convingător. Demonstrînd în a- 
cest prim volum finețe în analiza 
stărilor sufletești șl aptitudinea de a 
sesiza în plan simbolic laturile și 
funcțiile inedite, subtile ale faptu
lui de viață, autorul vădește promi
țătoare resurse de a investiga, în 
scrierile sale ulterioare și fenomene 
de mai amplă semnificație umană și 
vibrație socială, mai adine caracte
ristice timpului și realităților noastre.

Un prozator la fel de interesant 
se anunță și Ștefan Stoian în volu
mul său „Pe malul fluviului, depar
te...". diferit însă ca factură artistică 
de cel precedent Cîteva din scrie
rile sale precum „Tigri, pantere, lei, 
elefanți", „Un prieten și restul zile
lor" sau „în așteptarea zăpezilor" se 
înscriu în descendenta unora din
prozele lui Eugen Barbu, tratînd
despre lumea cartierelor periferice. 
Eroii săi au un mod frust, spontan 
de a reacționa, dezvăluind un fond 
sufletesc nealterat, deschis spre 
lume, sensibil la valorile autentice 
ale vieții, refractar ipocriziei, su
perficialității. maliției. Autorul cul
tivă cu predilecție stilul oral. De aici 
pitorescul replicilor, coloratura și 
plasticitatea limbajului. într-o ma
nieră artistică diferită de aceea a lui 
Tudor Octavian (lirismul fin cedînd 
de data aceasta locul unei unde 
învăluitoare de- umor și de simulată 
autoironie) în „Pe malul fluviului, 
departe"... — piesa de rezistentă a 
volumului — este urmărită, de ase
menea. formația morală a unui tînăr 
prin prisma unor întîmplări si 
tuațli aparent, obișnuite, ținînd 
existenta cotidiană, care încep 
determina experiența de viată, 
plan stilistic se simte o anume 
rîurire a prozei lui Salinger. îndeo
sebi prin modul dezinvolt a! eroului 
de a se exprima si a-și manifesta 
candoarea, credulitatea, prin efectul 
direct al comunicării dintre personaj 
și cititor, sedus, implicat parcă în 
peripeții. Uneori. însă, insistenta ur
mărire a pitorescului și a efectului 
umoristic, plutirea în marginea as
pectelor semnificative ale vieții, să
răcește viziunea, autorului ca în „La 
revedere cu ambele mîini", unde tot 
subiectul se reduce la indeciziunea 
locotenentului Dumitriu de a intra 
în vorbă cu o femeie din comparti
mentul trenului. Se întrevăd aici 
(si nu numai aici) riscurile unui a- 
nume manierism, rezultat din abor
darea excesivă a unei tematici cvasi- 
asemănătoare. din observarea acelo
rași straturi — întrucîtva marginale 
— ale vieții ce țin îndeosebi de zo-

Po- 
genul 
" fie 

a- 
de
E, 
cu

nele periferice ale cotidianului. De 
altfel, conștient de asemenea riscuri, 
autorul încearcă în cuprinsul altor 
povestiri („Peisaj", „în aceeași după- 
amiază (în același loc)", „Tata pleca 
la o femeie frumoasă)" să adîn- 
cească aria de investigație, neocolind 
și relevînd în chip sugestiv și mo
mente de mai gravă rezonanță ale 
existenței.

Extrem de Inegal, preponderente 
fiind scrierile de scăzut interes lite
rar, ml se pare volumul „Ciudățenii 
de familie" al Iui Mircea Constanti- 
nescu. Demne de menționat sînt doar 
cîteva povestiri de la sfîrșlt, precum 
„Bebs", „Zdrențuit și roșu" ori 
„Sîmbătă cu pieile roșii" în care, sub 
tonul aparent senin, comic oarecum, 
se rostesc înțelesuri grave de viață ; 
iar pentru iubitorii de umor care nu 
au uitat 
Tanța și 
reasă" și 
nică", în 
cuplurile 
pectiv, Iorgu-Vall se șarjează medio
critatea, suficiența placidă, superfi
cialitatea unor raporturi umane. 
Ceea ce reține însă autorul cel mai 
adesea din materia atît de vastă șl 
complexă a vieții sînt, din păcate, 
întîmplări anodine din existenta unor 
tineri (adolescenți sau studenți). Ob
sedat de o fantasmă (un fel de dublu 
al său) cu care se află într-un dia
log continuu (— „Dă-mi o țigară".
— „N-am". — „Cumpără". — „O să 
cumpăr") un tînăr poposește într-un 
parc, pe-o bancă, unde intră în vorbă 
cu o fată (studentă la istorie, certată 
cu părinții și plecată de acasă) de 
care, după o discuție anostă, se des
parte în termeni evazivi („Garoafe 
albe și garoafe roșii"). într-un 
amurg melancolic un grup de stu
denți discută pasionat într-un parc :

— „Să strigăm, propuse cineva.
— Cum ? 1 se «uzi din dreptul 

băncii următoare.
— Să strigăm 1 Orice.
— Olarioo 1
Dlntr-o dată, din tot parcul se au

ziră strigăte de „olarioo", tot parcul 
fu o junglă de simțuri, nervii se 
dezlănțuiră, frenetici, chlnuiți de aș
teptări, premeditate sau nu ; nervi 
de ciocolată, de zgîrci, nervi elec
trici. de sfoară, sirme foșnind, tresă
rind, desplcînd ramurile verzi-gălbul, 
rupîndu-le, culcînd iarba, «mulgîn- 
d-o Intr-un freamăt continuu, sînge- 
ros, primitiv, noapte orgiacă, pose
sivă, timp obscur, deodată fără în
toarceri. deodată fără sosiri, timp, 
timp, măduvă în care îți înfigi dinții 
și rupi, destrami pînă la sînge" etc., 
etc. Aflăm apoi că, peste vreme, doi 
dintre cei prezenți atunci. Silviu și 
Vanda, căsătoriți, duc o viață agi
tată, mărginită la „alintări* de tipul:.
— „Odiosule !“ — „Proasto !“ și la 
derivative extraconjugale ale soțu
lui plictisit, dezabuzat („Ecuația lui 
Hesse"). Cam la acest nivel se ridică 
și alte povestiri ca „Nocturnă" sau

„Un tablou pentru șaisprezece ani" 
în care „emanciparea" adolescentină 
e privită destul de schematic și tern. 
Evident, nu-i reproșăm autorului 
orientarea către o problematică ins
pirată din viata tineretului ci modul 
epidermic, superficial de a o trata, 
optica precară, pe alocuri chiar de
formantă, de a insista tocmai pe ceea 
ce e mai lateral, mai impropriu de 
fapt acestei vieți. Și tocmai pentru, a 
salva de la banalitate aceste poposiri 
în nesemnificativ autorul recurge nu 
o dată la artificii formale, la un lim
baj adeseori prețios metaforizant, așa 
voit modern, ce contrastează însă iz
bitor cu alte multe pasaje în care, 
dimpotrivă, predomină tonul prozaic, 
expozitiv.

E de la sine înțeles că persistența 
într-o ideatică minoră, lrelevantă nu 
poate împinge decît la secătuire și 
sterilitate actul artistic. Cu atît mai 
mult încercarea de a o face atractivă, 
complicînd-o voit, obscurizînd-o une
ori, arborînd stîngaci o anume deta
șare și dezinvoltură. Să ne reamin
tim în acest sens ce scria G. Căli- 
nescu: „Sînt artiști care în vreme 
ce alții se învîrtesc spasmodic în ju
rul trupurilor inerte ale abstracțiu
nilor, suflă asupra lor și le dă viață. 
Creatorul se semnalează printr-o 
tulburătoare simplitate, printr-o cla
ritate excepțională. Autorul nematu
rizat vede încîlcit și caută adîncimea 
în nori, marea creație e elemen
tară ca o sferă de cristal". Exem
plul marilor creatori este și 
sens opus elocvent. Sub 
întîmplărilor de viață 
obișnuite un Cehov a știut a in
tui și releva în povestirile și nu
velele sale cu rară forță de expre
sie sensuri și adevăruri umane de o 
mare profunzime. Joyce, bunăoară, 
în al său „Ulyse" a sesizat cu acui
tate și Imprimat vieții celei mai co
mune. dimensiunile și grandoarea 
unei maiestuoase epopei. Aceasta ne
cesită. firește, un talent deosebit, ca
pacitatea de a străfulgera adîncuri 
cvasiinsondabile ale sufletului ome
nesc Pentru un tînăr prozator. însă, 
îmbogățirea și maturizarea experien
ței sale artistice e condiționată în 
chip vital de intensitatea gradului 
de a recepta creator realitățile esen
țiale și problematica stringentă a 
timpului și epocii sale. Iar măsura 
talentului său, dovedită în raport cu 
aptitudinea de a investiga straturi 
tot mai adînci ale existentei umane, 
de a revela năzuințele fundamentale 
și spiritualitatea poporului căruia îi 
aparține, profunzimea și dinamismul 
vieții semenilor săi în ceea ce ea 
conține mai semnificativ, atît sub as
pect social cît ,1 ____ 2,
logic. în această perspectivă a- 
forismul călinescian: „Nimic nu e 

* adevărat, dacă nu e exprimat, ni
mic nu e exprimat dacă nu e trăit" 
își păstrează o neștirbită valabilitate.

O Columna (ambele serii) : PA
TRIA — '9; 12; 15; 18; 20,45, LU
CEAFĂRUL — 8,30; 12; 16; 19,30. O Ziua în care vin peștii : REPU
BLICA — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45 
21,15, CAPITOL — 8,30; 10,45; 13 
15,30; 18; 20.30, --------------
11,15; 13,30; 16; 
DERN — 9,30; 
18,45; 21,15.O Anna Karenina (ambele serii) ; 
BUCEGI — 9; 12,30; 16; 19,30, FLA
MURA — 9; 12,30; 16; 19,30.
O „Judoka", agent secret : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 8,30—15,15 în 
continuare; 17,45; 20, EXCELSIOR
— 9,45; 12; 14,45; 16,30; 18,45; 21, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FLACĂRA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.O Superautomatul : VICTORIA — 
9,30; 11,30; 13,45; 15,45; 18,15; 20,45. 0 Noaptea : CENTRAL — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21.0 Aventurierii : LUMINA —
9,30—15,45 în continuare ;
20,45.O Lustragiul : DOINA — 
13,45; 16; 18,15; 20,30.o Marianna, agentul 0555 : .... 
HOVA — 15,30; 20,30, GIULEȘTI - 
15,30; 18; 20,30.o Am întîlnlt țigani fericiți : RA
HOVA — 18.o Hombre : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.45,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.O Șapte oameni de aur : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 
15,15; 17,45; 20, MUNCA — 16; 20. 0 Republica Skld : MUNCA 18.O Fragil sălbatici : BUZEȘTI — 
18; 20,30.0 Roata vieții: DACIA — 8,30— 
16,45 în continuare ; 18,45; 21.
o Prințesa : UNION — 10,30; 15,30; 
18; 20,30.
O Ultimul voievod : UNIREA 
15,30; 18.O Tom jones : UNIREA — 20.O Suflete tari (ambele serii) :
LIRA — 15,30; 19.e Căderea Imperiului roman :
VOLGA — 9,30; 12,45; 16; 19.30.
© Mărturisirile unul domn cu 
cameră mobilată : COTROCENI — 
15,30; 20,30.O Valea albinelor : COTROCENI
— 18.O Fete tn uniformă : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.0 Veșnicul întîrzlat: MOȘILOR — 
15,30; 20,30.O Ocolul : MOȘILOR — 18.o Planeta maimuțelor : ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18; 20.15. O Spartacus (ambele serii) ; PRO- 

. GREȘUL — 15,30; 19.0 Tarzan, omul-malmuță șl Fiul 
Iul Tarzan : VIITORUL — 16; 19,30. O Vicontele plătește polița : VI- 
TAN — 15,30; 20.15.0 Eu te-am Iubit : VITAN - O Fiul Iul Tarzan : PACEA 
16; 18; 20.

18,15;

11,30;

RA-
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UN MONUMENT
Un secol de la nașterea lui Luchian

Creația lui Luchian 
concentrează un întreg o- 
rizont de spiritualitate ro-

■ mânească. Artistul care 
cobora din acele ținuturi 
de miazănoapte, unde — 
în preajma Voronețulul — 
s-au născut și Eminescu,

.. și Iorga, și Enescu, a trăit
■ cu o intensitate mistuitoa

re. arzînd în flacăra pură 
a unei sensibilități tragi
ce. Afirmîndu-se la cum-

. păna a două veacuri, pic
tura lui este un moment 
nu doar al artei, ci al în
tregii noastre culturi. în- 

’ tr-o vreme în care sămă- 
. nătorismul va da (mai ales 

către sfîrșitul primului de
ceniu al secolului nostru) 
inflexiunilor sentimenta- 
•liste ale esteticii celor ce 
denaturau arta lui Grigo- 
rescu importanta unui a- 
devărat crez artistic, Lu
chian (deslușind sensul 
major al operei lui Gri- 
gorescu) se va întoarce 
spre izvoarele de autenti
că și biruitoare trăire 
sufletească ale spiritului 
artei populare. .

Din picturile lui, care e- 
vocă umila bucurie a 
smalțurilor olăriei țără
nești, a pămîntului ars. 
brun-roșcat, a iradiat o 
adîncă înrîurire asupra 
picturii noastre moderne, 
de-a lungul a multe dece
nii. Și arta, de o densă 
materialitate, cu negruri 
nocturne și sonore, a lui 
Petrașcu, și aceea, de o 
delicatețe dramatică, a lui 
Tonitza. în care motivul 
decorativ folcloric își dez
văluie adesea tainica poe
zie. șl cea a lui Pallady. 
întoarsă spre lumea de un 
rafinament extrem al fres
cei noastre medievale, 
s-au definit în atmosfera 
la constituirea căreia pic
tura Iui Luchian a contri
buit hotărîtor.

Pentru pictorul Ane
monelor, caracterul ro
mânesc însemna acea 
permanentă redescope
rire a unei spiritua
lități care se comuni
că. asemenea sevei ce ur
că, nevăzută, din adînci 
rădăcini, pînă în superba 
inflorescență, explozie de 
lumină și de culoare. E 
vastul sentiment al na
turii. asemănător cu al 
poetului anonim, acel e- 
chllibru desăvîrsit prin 
care și Brâncuși se va a- 
propia de substraturile în
depărtate ale folclorului. 
E umanismul celui care, 
pictînd în plin' aer. nu 
caută doar senzația vizu
ală. ci aspiră să afle for
țele latente ale lucrurilor, 
ale vieții lor lăuntrice.

La Paris, el cunoscuse 
arta care, în acea vreme, 
răsturna perspectivele tra
diționale ale picturii : 
arta impresionistă. (Dar 
nu avusese cum să o vadă 
în muzee, ci în colecția 
unui colecționar. Georges 
de Bellio. și el român). 
Contactul acesta a fost de
cisiv pentru formarea tî- 
nărului artist; cu toate 
protestele conservatorilor, 
ale acelor spirite care — 
din comoditate intelectua
lă — nu acceptau decît va
lorile recunoscute, el a 
descoperit în pictura lui 
Degas și Manet acea con
diție profundă a exprimă-

rii artistice care e fide
litatea față de adevăr.

Neînțeleasă de cei care 
nu puteau înțelege tocmai 
înnoirea, acordul artei cu 
vremea, de tradiționaliștii 
legănati în dulcea euforie 
a picturii epigonilor lui 
Grigorescu. creația lui Lu
chian a fost întîmpinată 
de intelectualii epocii cu 
un suprem entuziasm. Iată 
cîteva rînduri elocvente 
dintr-o cronică semnată

rulul, printre el neprice- 
puții și nesimțitorii... Po
vestea celui ce a scris Lu
ceafărul ajunge, sub o- 
chii noștri, povestea lui 
Luchian".

Eminescu șl Luchian... 
Trggică asemănare a unor 
existente dăruite exem
plar artei. împlinite sub 
semnul aceleiași stele 
înalte. Luchian a fost șl 
el un poet care nu a în
cetat să aspire spre fru-

A urmat apoi recu
noașterea valorii sale, 
a înnoirilor pe care 
pictura lui le aducea 
nu numai în planul tehni
cii artistice, ci — mai ales 
— în acela al filozofiei ar
tei, în care Luchian in
troducea o viziune cuprin
zătoare și patetică. Exem
plul Iul nu putea fi, ast
fel. urmat decît după ce 
înțelesurile filozofice vor 
fi fost deslușite în toate 
implicațiile lor. Filiația 
artistică nu va putea în
semna, ca în cazul tuturor 
artiștilor mari, o Imitație 
docilă a unor procedee, 
însușirea unor subiecte, 
tratate cu mai multă sau 
mai puțină virtuozitate. 
„Risipa de cromatism a 
picturii contemporane (va 
nota, mai tîrziu, Șira- 
to) nu se adapă — după 
cum s-a scris — de la pic
tura Iul Luchian. cl de la 
exemplul său".

Tonitza prevedea per
manenta acestui exem
plu : ....artistul trăiește
încă. El va trăi neconte
nit șl intens 
tuturor celor 
împărtăși din

E drept că
murit ca un mare neînte- < 
Ies. Că era în ultimii ani " 
de viață, singur, izolat ' 
într-un fotoliu, paralizat, ' 
sărac și urgisit. Aceasta , 
nu e, firește, o legendă. < 
Dar cei care l-au osîndit < 
să moară înainte ca destl- • 
nul lui artistic să se fi îm- ’ 
plinit erau cei care s» 
deprinseseră, din spaimă- , 
pentru tot ceea ce însem- < 
na noutate, să reteze fără < 
cruțare existentele prea • 
cutezător potrivnice căi- ’ 
duței comodități sufle- J 
tești a burghezului. Dar , 
mesajul lui. de o cutre- < 
murătoare omenie, care < 
deschidea noi perspective * 
unei întregi mișcări cui- ’ 
turale, a fost înțeles de , 
mulți intelectuali români < 
ai acelei vremi. L-au in- < 
țeles șl unii istorici de < 
artă străini, șl contribu- <
ția Iui Focillon și Las- ’ 
salgne la statornicirea ’ 
prestigiului acestui artist < 
se cuvine menționată în- « 
totdeauna. <

E drept că arta lui Lu- < 
chian s-a constituit ca < 
un protest împotriva u- < 
nor tendințe ' ‘ -
în pictura acelei 
pîntii 
ea a 
era 
calp; 
din tradițiile artistice ale' 
acestui popor tot ceea ce 
era menit să determine b" 
configurație cu adevărat 
națională, națională în 
spirit și nu în expresie 
exterioară . a sensibilită
ții moderne.

Omagiul monumentului 
lui Anghel, în care artis
tul se înaltă ca un stîlp, 
sprijinind orizontul, oma
giul viorii lui Enescu. su- 
nînd lîngă patul suferin
ței lui Luchian... Iată 
două pilde de înțelegere 
supremă a unei picturi, 
care, coborînd din fres
cele Moldovei, trece prin 
tablourile lui Luchian și 
ajunge, înaltă lecție de 
trăire artistică, pînă la 
noi.

ȘTEFAN LUCHIAN

de

UN ZUGRAV (autoportret)
Recitator :

Madame

Singe vle-

Adrian ANGHELESCU
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lut 
un

în sufletul 
ce se vor 

opera lui". 
Luchian a

în 
crusta 

aparent

Si moral, psiho-

încă de cuplul telegenic 
Costel : „Caut o bucătă- 
„Azi așa. mîine e dumi- 

care, de data aceasta prin 
Gore-Tanța (sic I) și, res-

i'

(Urmare din pag. I)

Bienala de teatru

in faza finală
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Peste ciobănașul

și în același timp 
dintre cei mai a-

numărul 
cei mai

ce decurg din adîncu- 
ființei sale. îmi amin- 
și o altă întîmplare : 
ani în urmă, după o 

de la

sala Ansamblului

focul și-l 
aruncă 

tolănit in 
luncă...

„I. L. Caragiale". 
în fiecare diminea-

„11,00 — Curs de limba rusă (re
luarea lecției de joi). 11,30 — Curs 
de limba spaniolă (lecția a 36-a). 
12,00 — închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,30 — Telex T.V. 17,35 
— Actualitatea în agricultură. 
17,50 — Actualitatea în Industrie, 
în cuprins : Dialog cu cumpără
torii; Vorbește Ion Pățan — ml_ 
nistrul comerțului interior ; Noi 

------- .-------- .— ------ — Curs de limba spaniolă (reluarea 
lecției a 36-a). 18,30 — Ateneul tineretului. Colocviu cu regizorul Andrei 
Blaler, plastlclanul Octav Grigorescu, scriitorul Marin Sorescu. Gazdă șl 
interlocutor : Sinzlana Pop. 19,00 — Telejurnalul de seară ; Buletinul me
teorologic. 19,30 — Publicitate. 19,45 — Ghid utilitar. 19,50 — Opinia Dvs. 
20,00 — Teleglob — Istanbul. 20,20 — Desene animate. 20,30 — Studioul mu
zical : „Flori pentru Luchian". 21,00 — Reflector. 21,15 — Film artistic: 
„De trei ori București" — producție a Studioului cinematografic „Bucu
rești*. 22,45 — Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii.

capacități In ecuațiile producției. 18,03

• Filarmonica George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Mircea Crlstescu. Soliști : Iacov 
Filer (U.R.S.S.), Cornel Stavru, 
David Ohanesian, Nlcolae Gafton, 
Constantin Dumitru. ~ '
Fory Etterle.e Opera Română : 
Butterfly — 19,30.
o Teatrul de Operetă : 
nez — 19,30.
o Teatrul Național din Fraga (la 
sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Casa Bernar- 
d.ei Alba — 19,30.0 Teatrul Național , „I. L.,, Ca
ragiale" (sala Studio) : O femeie 
cu bani — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Comedie pe întuneric
— 20 ; (sala din str. Alex. Sahla 
nr. 76 A) : Sfîrșitul pămîntului
— 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Lovitura — 19,30 ; (sala 
Studio) ; Scaunele — 20.o Teatrul Mic : îngrijitorul — 
20.0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Cine l-a ucis pe Carol al VI-lea 7 
— 20.A Teatrul „Ion Creangă" : Năz
drăvăniile lui Păcală — 15,30.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Ca
ragiale" : Gemenii — 20.o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuclada — 17 ; 
(sala din str. Academiei) : Vrăji
torul din Oz — 17.O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexlco-Melody — 19,30. 
A Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor (str. Lip
scani) : Selecțluni ’68 — 20.
© Circul de Stat : Circul „Aeros 
(R.D.G.) — 16; 19,30.

cu inițialele tînărului, pe 
vremea aceea. Tudor Ar- 
ghezi : ....e viață și bucu
rie în toată lumina care 
curge din mîna lui fer
mecată. Unde îi trece 
pensula sau pastelul se 
trezește numaidecît mate
ria chemată să cînte. în- 
lăuntrul culorilor lui bate 
ritmul mare care rosto
golește eternitatea asu- 
pră-și ca într-un vis în
doit. Frumusețea artei lui 
Luchian refuză o analiză 
și se opune unei judecăți, 
ea trebuie lăudată așa cum 
este slăvită în cîntece na
tura și femeia iubită". 
Emoționantă, evocarea tîr- 
zie a lui Luchian. pe care, 
în 1939, o publica Gala 
Galaction, asază în fața 
sufletului nostru o drama
tică asemuire a destinului 
acestui tînăr artist pe 
care, brusc, o descoperim 
a fi de un întristător ade
văr : „Se întîmpla cu a- 
cest artist excepțional 
drama repetată și cunos
cută : cînd omul începe să 
se scufunde în unda nea
gră a nimicniciei, contem
poranii prind de veste că 
nenorocitul lor de conce
tățean a fost trimis al ce-

musețe, spre adevăr. Că
rnii Ressu (a cărui artă 
nu descinde direct din a- 
ceea a pateticului Zugrav) 
își amintea tocmai noble
țea aceasta sufletească a 
marelui artist:.... în mo
mentele lui de înălțare. 
Luchian trecea cu ușurin
ță peste vanitățile pămîn- 
tești; între frumos și urît 
și între bine și rău, sin
ceritatea lui umană făcea 
o distincție". Și Petrașcu 
s-a simțit îndemnat, în 
discursul său de recepție 
la Academie, să omagieze 
memoria acestui dascăl al 
unei întregi generații de 
artiști care vor da picturii 
românești o adîncă sem
nificație națională și uni
versală. Dar cei care au 
restituit. în întreaga lor 
vibrație, sensul năzuințe
lor artistice ale lui Lu
chian au fost, dintre pic
tori. cei a căror viziune se 
revendică din acel carac
ter national, transformat 
lucid de arta celui ce a 
înfățișat drama celor umili 
și prigoniți : Tonitza și Și- 
rato, interpret! deopotri
vă cu penelul și cu con
deiul critic al poeziei 
înaintașului lor.

dominante 
răs- 

de veacuri. Dar 
respins ceea ce 
minor, epigonlc, 
Luchian a desprins

devăratâ vrajă, culorile sa- 
doveniene, mesajul eroilor 
săi de natură să dezlege 
taine chiar și pentru savan- 
tul-om de litere. Și ce drum 
am parcurs împreună ne-a 
însoțit băiatul Iul, pe 
atunci licean, și Tâth Lâs- 
zlo, pictorul, chemat să fi
xeze impresiile în caietul 
său de schițe. Ne-am oprit 
în fața hanurilor de odini
oară în care au poposit 
eroii Baltagului, ne-am dus 
din casă în casă la Borta, 
am trecut prin cimitir cău- 
tînd mormîntul soțului Vi- 
toriei Lipan. La Poiana Te
iului exista încă în spatele 
hanului stînca cu contu
ruri de om — cu un rol 
important .în roman — și 
l-a rugat pe T6th Lâszlo 
să-i facă o schiță înainte 
ca apele lacului de acumu
lare al centralei de la Bi- 
caz să inunde regiunea. 
Ne-am cățărat la Crucea 
Talienilor : dorea să vadă 
tot. să simtă tot, să absoar
bă tot, reconstituind pas cu 
pas, retrăind acum în ade
văratul lor cadru cele mai 
mici amănunte ale roma
nului. Nu știam ce să ad
mirăm mai mult: frumuse
țea unică a peisajului sau 
dorința neabătută a condu
cătorului expediției noas
tre de a afla mai mult, cu
noștințele sale inepuizabile, 
„descoperirile" care făceau 
tot mai palpabile pentru el 
și pentru noi conexiunile 
universului lui Savodeanu. 
O întîmplare minunată a 
încununat drumul nostru, 
în vila de lingă Mînăsti- 
rea Neamțului cu Iz de brad 
și tămîie, eroul viitoarei 
cărți a lui Kakassy Endre, 
Mihail Sadoveanu maestrul 
de 80 de ani, ne-a primit 
ca oaspeți și a petrecut o 
zi întreagă cu biografu^ său 
din Cluj. Soarta exegezei 
în curs de pregătire era 
hotărltă. Nici oboseala, nici

boala, nici suferințele ale 
căror semne îngrijorătoare 
s-au manifestat chiar în 
cursul drumului și împo
triva cărora a luptat cu 
eroism, nu l-au putut- îm
piedica să ne dăruiască o 
strălucită carte despre Sa- 
doveanu, ce reprezintă mal 
mult decît un document de 
istorie literară — este o 
mare confesiune de om și 
scriitor, o moștenire preti-

sef Attila 
este unul 
propiați prieteni ai literatu
rii maghiare din România. 
Porțile casei sale din Bucu
rești sînt totdeauna larg 
deschise scriitorilor ma
ghiari șl mulți păstrează 
printre amintirile frumoase 
căldura Intimă, prietenească 
a orelor petrecute la el. Am 
fost la, el de cîteva ori, 
cînd trăia încă soția sa dis-

prietenească și zorile s-au 
ivit de mult în București și 
noi tot nu puteam încheia 
convorbirea noastră atît de 
interesantă. Recent, cînd în 
semn de iubire și prețuire 
i-am înmînat schița lui Gy. 
Szabo Bela înfățișînd casa 
în care s-a născut Ady, ne-a 
mulțumit într-atît de miș
cat încît ne-a emoționat și 
pe noi. De acea doresc să 
aduc la rîndu-mi. în aceste

dăruit nu de mult admi
rabila lui tălmăcire din 
poezia lui Jozsef Attila în
tr-o frumoasă ediție biling
vă. Sau Mâliusz Jâzsef care 
a realizat o seamă de tra
duceri de înaltă ținută din 
literatura română contem
porană, între care remarca
bila tălmăcire a poeziei lui 
Geo Dumitrescu.

îl avem pe Emil Giurgiu- 
că, care a adăugat recent o

oasă, cel mai frumos oma
giu prietenesc.

Cărțile ce ml-au fost dă
ruite de scriitorii români 
sînt printre cele mai dragi 
din biblioteca mea. Caut 
una, ancorată cel mai pu
ternic în inimă. „O carte 
care mi-este scumpă" citesc 
rindurile dedicației datată 6 
iunie 1959 și răsfoiesc pa
ginile tipărite :
Soarele de vară

Sînt primele rînduri din 
„Jânos viteazul" de Petofi 
tradus în română de Eugen 
Jebeleanu și ilustrat de 
Florica Cordescu. Eugen Je
beleanu se numără printre 
cei mai de seamă traducă
tori ai Iui Petofi, Ady, Joz-

părută atît de tînără. neui
tata. minunata artistă Flo
rica Cordescu. îmi amintesc: 
mi-a arătat o dată portre
tul lui Gâl Gâbor, păstrat 
în căminul lor printre lu
crurile cele mai dragi, 
iar Jebeleanu m-a condus 
prin uriașa sa bibliotecă 
poliglotă unde pot fi găsi
te toate marile valori ale 
literaturii maghiare. Și as
tăzi. nu există o întîlnire 
cit de fugară în care să nu 
găsească timp pentru a mă 
cinsti cu mici gesturi prie
tenești, cu atenția, interesul 
său 
rile 
tesc
cu 
lungă consfătuire
Uniunea scriitorilor a in- 

, vitat vreo zece scriitori ma
ghiari de la Cluj la o cină

însemnări, un omagiu poe
tului în a cărui operă tăl
măcirea celor mai mari 
valori ale noastre a găsit 
un loc atît de important, 
căruia îi datorăm atîția 
admiratori și prieteni 
în toată tara. în rîndul ci
titorilor români.

îl avem printre noi, 
sprinten, mereu tînăr și cu 
harfa mereu strunită pen
tru a da glas inimii po
poarelor lumii pe maes
trul octogenar Franyo ZoI- 
tan, cu nesecata lui sete 
de a cunoaște și a cuprin
de tot ce s-a cîntat în timp 
și spațiu, cu tălmăcirile lui 
din poezia românească de 
la Eminescu pînă la cei 
mai tineri din contempo
ranii noștri cum ar fi Ni- 
chita Stănescu. E printre 
noi Mihai Bpniuc care ne-a

nouă pagină valoroasă im
portantei sale opere de 
traducător prin tălmăcirea 
poeziei de puternic mesaj 
umanist a poetului clujean 
Bârtălis Jănos. După cum 
lui Szemler Ferenc și Kiss 
Jen<5 îi datorează cititorul 
maghiar că a îndrăgit atîtea 
și atîtea scrieri ale litera
turii române populare, cla
sice și contemporane.

Și ar fi multe de spus și 
despre puternica și talenta
ta pleiadă a poeților din ge
nerația mai tînără care s-au 
avîntat cu tot entuziasmul 
lor în această operă de în
frățire prin arta scrisului. 
Dacă Labiș vibrează cu a- 
ceeași intensitate în inima 
cititorilor maghiari ca si a 
celor români meritul este

și al traducătorului său in
spirat, poetul Kânyâdi Sân- 
dor. Și nu este deloc în- 
tîmplător că Veronica Po- 
rumbacu ori de cîte ori 
vine la Cluj se duce și pe 
la cimitirul Hâzsongârd să 
depună cîte un buchet de 
flori pe mormîntul lui Emil 
Isac și al lui Gâal Gâbor, 
căci se numără și ea prin
tre cei ce au știut și știu 
să-l facă pe cititorul român 
să îndrăgească multe ver
suri frumoase ale poeților 
maghiari, mai vechi și con
temporani. Dar 
fi să-i cităm 
am vedea cît 
presionant este 
lor și printre ei 
mulți ei înșiși poeți sau pro
zatori de prestigiu — Ioa- 
nichie Olteanu și Majtâny 
Erik, Huszâr Săndor. Deâk 
Tamâș sau Remus Luca, Ti- 
beriu Utan și Veress Zol- 
tân, Ana Blandiana și Bo- 
dor Pâl, Victor Tulbure și 
Lâszloffy Csaba, și încă 
multi alții. Sînt doar cîte
va nume ale celor mai de
votați tălmăcitori ai poeziei 
române și maghiare con
temporane.

Această impresionantă o- 
peră de tălmăcire reciprocă 
exprimă una dintre trăsă
turile cele mai pregnante 
ale culturii noastre socia
liste, constituind în același 
timp o contribuție de sea
mă a scriitorilor noștri la 
cimentarea frăției, unității. 
Ia formarea conștiinței so
cialiste în rîndul maselor 
de cititori, la adîncirea sen
timentelor noastre patrioti
ce si în același timp inter
naționaliste, la spiritul de 
respect reciproc, de prețui
re și afecțiune. Iată de ce 
cred că această operă me
rită toată prețuirea, toată 
atenția, toată grija, iată de 
ce cred că trebuie îmbogă
țită zi de zi, pentru ca șu
voiul frăției să crească și să 
se îmbogățească mereu.

Astăzl începe în Capitală 
finală a celei de-a V-a bienale de tea
tru de amatori 
Timp de 12 zile, 
ță de la ora 10 și după-amiază de 
la ora 16, în
U.G.S.R. din str. Lipscani cele mai 
bune formații dramatice de amatori 
din întreaga țară, calificate la fa
zele anterioare de concurs, se vor 
întrece pentru cucerirea titlurilor de 
laureate.

La spectacole participă 55 forma
ții de teatru aparținînd așezăminte
lor culturale și sindicatelor din a- 

• proape toate județele țării, o serie 
de colective care au pregătit pentru 
concurs montaje literare, recitatori 
și mimi. Pentru această ediție a fi
nalei bienalei „I, L. Caragiale", ar
tiștii amatori anunță un repertoriu 
variat, care îmbrățișează drama
turgia clasică și contemporană, ro
mână și universală de la Ca
ragiale și Delavrancea Ia Blaga și 
Lovinescu, de la Moliâre la Richard 
Nash, Max Frisch și Al. Zorin. Ast
fel, pe scena concursului vor putea 
fi urmărite, printre altele, piesele: 
„O noapte furtunoasă", „O scrisoare 
pierdută", „Domnișoara Nastasia", 
„Apus de soare", „Piatra din casă", 
„Io, Mircea Voievod". „Croitorii cei 
mari din Valahia", „Anton Pann", 
„Melodie varșoviană", „Omul care a- 
duce ploaie", „Bolnavul închipuit", 
„Hangița" etc.

Cu acest prilej vor putea fi ur
mărite și o serie de reprezentații 
de teatru folcloric popular („Ursi
toarele", „Balada lui Pinten Vitea
zul") în interpretarea formațiilor ar
tistice ale unor Cămine culturale.

/



SC1NTEIĂ — vineri 6 decembrie 1968 PAGINA 5

Al lllffl PR01ETARE
»

Delegația Partidului Socialist 
îtalian al Unității Proletare, for
mată din tovarășii Tullio Vec- 
chietti, secretar general al 
P.S.I.U.P., și Pino Tagliazucchi, 
membru al Comitetului Central, 
șeful Secției Externe a C.C. al 
P.S.I.U.P., însoțită de tovarășul 
Dumitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal — București al 
P.C.R„ primarul general al Capi
talei, a vizitat joi uzinele „23 Au
gust".

La sosirea în întreprindere, oas
peții au fost salutați de Cicerone 
Gorunescu, directorul general al 
uzinei, Marin Enache, secretarul 
Comitetului de partid, Gheorghe 
Stuparu, președintele Comitetului 
sindicatului și de alți membri ai 
Comitetului de direcție al uzinei.

între oaspeți și gazde a avut loc, 
în sala Consiliului tehnic, o discu
ție privind activitatea întreprinde
rii. Directorul general al uzinelor 
a vorbit despre dezvoltarea conti
nuă a acestei mari unități a indus
triei noastre constructoare, de ma
șini, despre activitatea Comitetului 
de direcție, despre preocupările 
sale privind organizarea științifică 
a producției și a muncii, creșterea 
inentabilității tuturor sectoarelor de

muncă, s-a referit la modul în 
care participă muncitorii, alături 
de membrii conducerii întreprin
derii, în cadrul Comitetului de di
recție, la rezolvarea unor proble
me legate de perfecționarea activi
tății economice, de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață 
ale salariaților.

Oaspeții au vizitat secțiile uzinei.
Mulțumind pentru primirea căl

duroasă, oaspeții au semnat, la ple
carea, din întreprindere, în cartea 
de onoare : „Ne bucurăm, alături 
de membrii conducerii uzinei, de 
muncitorii, tehnicienii șl inginerii 
ei, pentru contribuția adusă la în
zestrarea României cu o industrie 
modernă — baza materială a con
strucției socialiste. Exprimăm soli
daritatea dintre muncitorii italieni 
și cei români în numele interna
ționalismului muncitoresc și al 
ideilor comune ale socialismului".

★
în cursul zilei de miercuri, 

membrii delegației Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare 
au vizitat Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Ro
mânia. Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășa Ghizela Vass, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

volei. TURNEUL 
INTERNAȚIONAL

Cele trei întîlniri masculine des
fășurate ieri au avut un deznodă
mânt unic: victoria cu 3—0 a echi
pelor ce porneau favorite. Dinamo 
Moscova și Dynamo Berlin n-au' 
avut de rezolvat nici „probleme" 
deosebite, adversarii lor — Spartak 
Sofia și respectiv Gwardia-Wisla — 
comportîndu-se sub așteptări și pă- 
rînd, de la început, resemnați cu 
infrîngerea. Cele mai multe emoții 
le-au avut însă reprezentanții noș
tri — dinamoviștii bucureșteni — 
solicitați serios de Ruda Hvezda 
Praga, care a făcut cea mai bună 
partidă de-a lungul acestui turneu. 
Nu-i mai puțin adevărat că volei
baliștii bucureșteni, resimțind proba
bil eforturile a trei meciuri conse
cutive, n-au găsit totdeauna cele mai 
bune căi de a surprinde excelenta 
apărare a oaspeților (mai combativă 
ca oricînd). Dovedind insă stăpinire 
de sine, dinamoviștii controlează fi
nalul fiecărui set, realizind acțiuni 
inteligent concepute, și 'cîștigă, in 
cele din urmă, tot cu 3—0 (10, 13, 
12). Evidențiata acestei confruntări 
atractive sînt Mozr A. (nr. 3) ; 
Groessel Z. (nr. 8), de la oaspeți, și 
de la dinamoviști Stoian și Cozo- 
nici.

Azi, de la ora 9, se reia întrece
rea feminină cu meciurile : Dinamo 
București — Dosza; Dinamo Mos
cova — Gwardia-Wisla; Dynamo 
Berlin — Spartak; în paralel cu 
întîlnirile masculine: Ruda Hvez
da — Gwardia-Wisla; Dinamo Mos
cova — Dynamo Berlin și Dosza — 
Spartăk.

SPORT
Ultima partidă oficială a anului

F. C. Argeș — Dinamo București 3-1

PITEȘTI (Corespondentul „Scân
teii"). Cel puțin în prima repriză, 
F. C. Argeș a făcut un joc de zile 
mari. Mulți spectatori afirmau la 
meci că au văzut atîta fotbal incit... 
să le ajungă pînă în retur. Echipa 
piteșteană s-a instalat de la început 
în terenul advers, forțînd deschiderea 
scorului prin acțiuni rapide care pu
neau în derută întreaga echipă dina- 
movistă masată în propriul careu. 
Primul gol este marcat dintr-o ase
menea acțiune rapidă: in min. 3, Pă- 
ciulete a centrat lui Prepurgel, acesta 
la Țurcan, care a introdus mingea în 
plasă, fără ca .Datau să schițeze 
măcar. Al doilea se înscrie după nu
mai 5 minute. La un corner executat 
de Nuțu, mingea intră direct in 
plasă.

Repriza secundă începe, de aseme
nea, sub iureșul echipei gazdă, care 
majorează scorul la 3—0, tot prin 
Țurcan. Sînt de remarcat și alte ne
numărate ocazii ce puteau fi tot atîtea 
goluri pentru „zestrea" — destul de 
subțire — a fotbaliștilor piteșteni. In 
această repriză dinamoviștii ies și ei 
la joc și reușesc, printr-un contra

atac, să depășească apărarea localni
cilor, aflați undeva înainte, și să în
scrie prin Dumitrache (min. 69).

Din păcate, meoiul a avut și „eroi 
negativi" la capitolul sportivitate. Di- 
namovistul Popa l-a placat, ca la 
rugbi, pe Jercan, care scăpase singur 
spre poarta dinamovistă și l-a lovit 
intenționat pe argeșeanul Kraus, care 
a ripostat, ambii fiind eliminați.

CLASAMENTUL
U.T.A. 15 10 2 3 25—13 22
„U“ Craiova 15 8 3 4 30—25 19
Polit. Iași 15 8 1 6 17—18 17
Dinamo Buc. 15 7 2 6 28—18 16
Jiul 15 6 4 5 17—15 16
Farul 15 7 2 6 22—21 16
Dinamo Bacău 15 7 2 6 19—19 16
A.S.A. Tg. M. 15 7 1 7 22—21 15
Petrolul 15 7 1 7 IC—18 15
Progresul 15 5 4 6 14—17 14
Steaua 15 6 1 8 26—22 13
„U“ Cluj 15 6 1 8 24—26 13
F.C. Argeș 15 6 1 8 19—25 13
Rapid 15 5 3 7 16—22 13
Crișul 15 4 4 7 14—16 12
Vagonul 15 4 2 9 25—38 10

viața internațională

Ședințe ale unor comisii 
permanente C. A. E. L

Cronica z i 8 e i
TELEGRAME

'Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a primit o te
legramă de răspuns din partea 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. Gromîko, prin care 
acestaX mulțumește pentru felici
tările și bunele urări transmise 
cu ocazia celei de-a 51-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a trimis mi
nistrului de externe libanez, Hu
ssein Oueyni, o telegramă de fe
licitare cu ocazia zilei naționale 
® Republicii Liban.

în răspunsul său, ministrul de 
externe al Libanului, a transmis 
mulțumiri pentru: mesajul adresat.

★
La invitația Ministerului Aface

rilor Externe, șefii misiunilor di
plomatice și ceilalți membri ai 
corpului diplomatic din București 
au) vizionat joi seara, la cinemato
graful „Floreasca" filmul artistic 
românesc „Columna”.

Au participat George Macovescu, 
prim adjunct al ministrului aface
rilor externe, adjuncți ai ministru
lui, funcționari superiori din M.A.E.

★
Joi dimineața a plecat spre 

Viena o delegație a Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
alcătuită din dr. docent Alexandru 
Bolintineanu, de la Institutul de 
cercetări juridice al Academiei, și 
Ion Mărgineanu, redactor-șef al 
ziarului „România Liberă", pentru 
a participa la lucrările reuniunii 
pregătitoare a conferinței pentru 
securitate și cooperare europeană, 
care va avea loc între 7 și 8 de
cembrie.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România, condusă de 
președintele Uniunii, Mircea An- 
gelescu, care, la invitația Uniunii 
Naționale a Studenților din Olanda 
(N.S.R.), va face o vizită în această 
țară.

★
Joi dimineața a sosit în Capitală 

delegația Uniunii Tineretului Co
munist Leninist (U.T.C.L.), condusă 
de Suren Arutiunian, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C.L. din R. S. S. 
Armeană,'care, la invitația C.C. al 
U.T.C., va face o vizită în țara 
noastră.

★
Capitala are ca oaspeți, începînd 

de joi, pe artiștii Teatrului Națio
nal din Praga, care vor prezenta, 
între 6 și 11 decembrie, patru spec
tacole cu piesele „Din viața insec
telor" de frații Capek și „Casa 
Bernardei Alba" de Federico Gar- 
cia Lorca.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 7, 8 și 8 decembrie a.c. In 
țarft : Vreme închisă, cu preci
pitații slabe, Izolate, mai ales In 
a doua parte a intervalului. Vînt 
în general slab. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi 
între minus 6 și plus 3 grade, 
iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață dimineața și 
seara. In București : Vreme în
chisă. Precipitații slabe în a doua 
parte a Intervalului. Vînt în gene
ral slab. Temperatura în creștere 
ușoară.

(Urmare din pag. I)
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străine. Se poate menționa, ca un 
fapt sugestiv, că la ultimul congres 
mondial de matematici (Moscova, 
1966) peste 10 matematicieni români 
au fost invitați să prezideze șe
dințe de lucru ale diferitelor spe
cialități, fiind de asemenea solici
tați în comisiile de organizare pen
tru specialitățile lor, în vederea 
viitorului congres mondial (Nisa, 
1970) ; poate nu este cunoscut că 
In 1967, Societatea Ameritfană de 
Matematică a publicat un dicționar 
român-englez de terminologie ma
tematică, — fapt apreciat recent, 
în Buletinul Societății Canadiene 
de Matematică drept „o luare de 
eunoștință a importanței pe care o 
are azi în lume matematica româ
nească". Ca o confirmare a valorii 
lor, din ce în ce mai mulți mate
maticieni români de toate vîrstele 
sînt invitați ca profesori-vlzitatori 
la universități și institute de pres
tigiu de peste hotare.

în general, afirmarea internațio
nală ca matematician activ este le
gată de dezvoltarea cercetării fun
damentale. Construirea unei teorii 
închegate, obținerea de teoreme în 
cadrul unei teorii existente, găsirea 
și dezvoltarea unor noi căi în gîn- 
direa matematică (și deci în gîndi- 
rea științifică) sînt doar puncte de 
încheiere a unor perioade de lucru. 
Valoarea unui rezultat al cercetării 
în matematică se judecă în funcție 
de semnificația și poziția sa în ga
laxia matematică, de ineditul său, 
de dificultatea, frumusețea sau in
geniozitatea căilor prin care poate 
fi obținut, cît și de repercusiunile 
sale în întreaga cunoaștere umană, 
de consecințele și aplicațiile prac
tice.

Finalizarea cercetării matematice 
constă în „injectarea" rezultatelor 
celor mai valoroase în cîmpul de 
acțiune al diferitelor discipline _ ști
ințifice interesate. Cuiva care înțe
lege prin finalizarea cercetării ma
tematice obținerea unui obiect con
cret i se poate răspunde, de exem
plu, că făurirea sateliților artificiali 
ai Pămîntului este și un rezultat al 
faptului că mecanica newtoniană 
este cunoscută de cîteva secole. De 
fapt, în cele mâi spectaculoase rea
lizări tehnice se află si reflecții — 
uneori directe, alte dăți mai înde
părtate, dar prezente — ale cerce-

țărilor fundamentale din matema
tică ; firește că neglijarea preocu
părilor pentru aceste cercetări n-ar 
putea decît să creeze bariere pro
gresului tehnic.

Dezvoltarea matematicii, progre
sele ei cele mai spectaculoase sînt 
legate de existența unor anumite 
condiții, unor anumite premise — 
și mai puțin, așa cum se crede ade
seori, de apariția spontană a unor 
„genii matematice". Or, poate mai 
mult decît în alte discipline, aseme
nea operații nu sînt un hazard, nu 
se datoresc unui miracol biologic,
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jugul fascist și întoarcerea armelor 
împotriva Germaniei hitleriste.

O etapă nouă, calitativ superioară 
în dezvoltarea mișcării muncitorești 
din țara noastră a inaugurat crearea 
partidului comunist, detașamentul 
de avangardă, marxist-leninist, al 
clasei muncitoare, care a dat un țel 
clar proletariatului și maselor largi 
muncitoare, le-a organizat și însufle
țit în lupta revoluționară, le-a con
dus cu curaj, fermitate și pricepere 
la strălucite victorii de clasă. Prin 
devotamentul cu care a slujit neîn
cetat interesele supreme ale celor ce 
muncesc, ale întregului popor, prin 
intensa activitate desfășurată pentru 
mobilizarea tuturor forțelor progre
siste, patriotice ale națiunii în ve
derea eliberării țării, peritru cuceri
rea puterii și construirea orînduirii 
noi, _ socialiste, Partidul Comunist 
Român și-a dobîndit recunoașterea 
unanimă ca forța conducătoare a so
cietății noastre, fiind urmat cu 
nemărginită încredere și dragoste de 
întreaga națiune.

Idealurile pentru care a militat și 
s-a jertfit proletariatul în 1918, ca 
șl în alte bătălii sociale, și-au găsit 
împlinirea și depășirea în anii con
strucției socialiste, cînd poporul a 
devenit cu adevărat stăpîn al desti
nelor lui, a înlăturat pentru totdea
una jugul dominației imperialiste, a 
pus capăt oricărei exploatări și asu
priri a omului de către om, a instau
rat un regim de reală democrație, 
care asigură înflorirea nestînjenită 
a. națiunii,- valorificarea tuturor po
tentelor ei creatoare.

Partidul, întregul popor dau o 
înaltă prețuire glorioaselor tradi
ții ale clasei noastre muncitoare. în 
semn de cinstire a acestor tradiții, 
Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân a adoptat o hotărîre cu privire 
la aniversarea semicentenarului lup
telor de la 13 decembrie 1918 în în
treaga țară. Pentru a glorifica boga
tele tradiții revoluționare ale mun
citorilor tipografi, detașament im

portant al proletariatului din Româ
nia, contribuția lor de preț la în
treaga operă de construcție socialistă, 
hotărîrea prevede ca, în fiecare ah, 
prima duminică după 13 decembrie 
să fie sărbătorită ca „Ziua tipografi
lor din Republica Socialistă Româ
nia". Se prevede, de asemenea, ca în 
București să fie ridicat un monument 
închinat luptelor muncitorești de la 
13 decembrie 1918. Pentru ridicarea 
monumentului. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, împreună cu 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România, vor pregăti un concurs.

La București va avea loc o a- 
dunare comemorativă. Ca în fie
care an, se vor depune coroane 
de flori în piața Teatrului Național, 
unde au avut Ioc luptele, ca și Ia 
mormintele celor căzuți. La clu
buri și casele de cultură ale 
sindicatelor, la căminele culturale se 
vor organiza în aceste zile expuneri 
și alte manifestări cu caracter cultu
ral-artistic, iar în presă, la radio și 
televiziune se vor publica și trans
mite articole și evocări. Vor apărea 
studii șl lucrări monografice consa
crate evenimentelor de acum 50 de 
ani.

Tradițiile eroice ale clasei munci
toare, exemplul devotamentului față 
de cauza celor ce muncesc de care 
au dat dovadă cei mai buni fii ai 
proletariatului și ai întregului popor 
însuflețesc masele muncitoare în 
munca lor pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste. In condițiile de 
astăzi evocarea momentelor mărețe 
din istoria mișcării muncitorești re
voluționare, a bărbăției și eroismu
lui cu care clasa muncitoare a în
fruntat clasele exploatatoare în lupta 
pentru drepturi și libertăți democra
tice, pentru o viață mai bună, con
stituie un îndemn pentru oamenii 
muncii de a-și înzeci eforturile pen
tru înfăptuirea mărețului program 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului, peritru ridicarea Româ
niei pe trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație socialistă.

■ >

de matematicieni din aceste gene
rații sînt și astăzi prezente în cer
cetarea mondială) au imprimat tra
dițiile unei linii ascendente cercetă
rii în acest domeniu, se reduce la 
numai trei. Totuși, școala matema
tică românească și-a cucerit poziții 
importante, iar în prezent, printr-o 
organizare socială superioară a e- 
fortului de cercetare, prin măsurile 
adoptate de conducerea partidului 
și statului nostru privind dezvolta
rea cercetării științifice și a învă- 
țămîntului superior, în România au 
fost create condiții organizatorice

■

Cercetarea originală
în matematici

ci sînt determinate de un mediu 
fertil, de o școală matematică pu
ternică. Mai precis, consider că 
pentru ca o comunitate științifică, 
determinată în timp și spațiu, să 
producă un geniu în matematică 
este necesară existența a cîtorva 
mari matematicieni care să asigure 
climatul înfloririi în acea comuni
tate a unui talent deosebit; iar 
pentru a-i avea pe aceștia, este ne
voie de mult mai mulți matemati
cieni de valoare superioară, care, la 
rîndul lor, se ridică din cercul cî
torva sute de matematicieni activi. 
Unde se află o astfel de „falangă" 
la popoarele care au produs mate
maticieni excepționali ? Ea este dis
pusă în timp ; marea majoritate a 
matematicienilor de geniu au trăit 
într-un climat creat de mari mate
maticieni care i-au precedat. Și a- 
ceștia, la rîndul lor, s-au format în 
cadrul unor centre în care cerce
tarea matematică era de vreme în
delungată în atenție.

La noi, numărul generațiilor an
terioare de matematicieni, care, 
prin succese însemnate pe plan in
ternațional (contribuțiile a peste 30

și materiale comparabile celor, exis
tente în țări cu tradiții matema
tice mai bogate. S-a atins astfel, 
după părerea mea, un nivel care 
poate asigura dezvoltarea nehandi
capată a tinerilor matematicieni, 
în locul unor personalități izolate, 
avem grupuri puternice de matema
ticieni orientați către diversele dis
cipline fundamentale, contribuții 
variate în majoritatea acestor dis
cipline. Institutul de Matematică 
din București, ale cărui echivalente 
se pot găsi în aproape toate țările 
științifice avansate, constituie unul 
din suporturile principale ale cer
cetării matematice de la noi, una 
din ferestrele larg deschise prin 
care știința' românească strălucește 
în lume.

Există condiții materiale tot mai 
bune pentru a realiza un metabo
lism viguros de cunoștințe, preocu
pări și cercetări, în cadrul întregu
lui corp de matematicieni activi. — 
necesitate imperioasă pentru a ac
celera ritmul dezvoltării -cercetării 
matematice în țara noastră. în a- 
cest context, se pune în mod. firesc 
întrebarea : De ce dintre cei aproa-

pe 1 000 de matematicieni calificați 
din țară numai 140 sînt activi în 
sensul definit anterior al „mate
maticianului activ" ? Ar trebui, 
după părerea mea, găsite căi prin 
care, din rezerva celor 800 de ma
tematicieni repartizați în diferite 
institute de învățămînt superior și 
unități de cercetare, să fie antre
nați un număr cit mai mare la o 
funcție 
maticii 
realiza, 
minării 
prevăzute în contracte între cate
drele de matematică din institutele 
de învățămînt superior tehnic și 
Institutul de Matematică. în trecut, 
o astfel de experiență, — pe baza 
convențiilor încheiate cu Faculta
tea de matematică și mecanică a 
Universității din Timișoara, cu Ca
tedra de matematică a Institutului 
politehnic din Brașov — a dus 
la depistarea unor autentice talente 
matematice.

O altă cale de a asigura dezvol
tarea pe front lărgit a matematicii 
noastre ar fi instituirea de burse 
temporare pe lîngă Institutul de 
Matematică, pentru cadrele didac
tice tinere din învățămîntul supe
rior, în scopul pregătirii doctoratu
lui (burse de un an, urmate de încă 
o bursă de trei ani pentru cei care 
dovedesc posibilitatea reală de a 
elabora lucrări valoroase). De ase
menea, sistemul de profesori-vizi- 
tatori (români sau străini), cît și al 
școlilor de vară (naționale sau in
ternaționale) — cu eficacitate pe 
deplin demonstrată — ar facilita 
dezvoltarea talentelor matematice 
din toate \ centrele științifice ale 
țării.

Există speranțe și condiții pentru 
ca matematicieni sub 25 de ani de 
la noi să poată deveni mari mate
maticieni, ca aceștia să poată făuri 
creuzetul pentru formarea unor 
matematicieni geniali. Cred că cer
cetarea științifică organizată tre
buia să fie animată și de un astfel 
de mobil, căci patriotismul presu
pune, cred, și găsirea punctelor în 
care, cu un efort rezonabil, să-ți 
inserezi poporul în memoria veșni
că a omenirii.

Iată de ce, în ’sprijinul acordat 
cercetării matematice, în general, 
vedem și o expresie a efortului fă
cut de partid pentru afirmarea po
porului nostru în lume.

activă în dezvoltarea mate- 
de azi. Aceasta s-ar putea 
prin organizarea unor se- 

științifice de specializare,

A

In cîteva rînduri
Ziarul italian „La Gazzetta 

dello Sport" publică clasamen
tele celor mai bune 15 atlete din 
lume (pe probe) ale anului 1968. 
In aceste clasamente figurează 
și șapte sportive din România : 
Viorica Viscopolcanu (locul 1 la 
săritura în lungime, cu 6,82 m), 
Mihaela Pe'ncș (locul 2 Ia arun
carea suliței, cu 59,92 m), Ileana 
Silal (locul 3 la 800 m, cu 
2’01”8/10), Lia Manoliu (locul 6 
la aruncarea discului, cu 59,92 
m), Valeria Bufanu (locul 12 la 
80 m garduri, cu 10”6/10), Virgi
nia Bonei (locul 13 la săritura 
în înălțime, cu 1,77 m) și Ana 
Sălăgean (locul 14 la aruncarea 
greutății, cu 16,18 m).

o După 4 runde, în turneul de șah 
de la Atena, conduce Kavalek (Ceho
slovacia) cu 4 puncte, urmat de Par
ma (Iugoslavia) 3,5 puncte, Pachman 
și Hort (Cehoslovacia) 3 puncte. Vic
tor Ciocîltea, care în runda a 4-a a 
remizat cu Tatai, ocupă locul 11, cu 
1 punct și o partidă amînată.

e Turneul internațional de hochei 
pe gheață de la Moscova s-a încheiat 
cu victoria primei echipe a U.R.S.S., 
care în ultimul meci a învins cu 6—0 
(2—0, 0—0, 4—0) selecționata Cana
dei. Intîlnirea dintre formația secun
dă a U.R.S.S. și reprezentativa Fin
landei s-a terminat la egalitate : 2—2 
(0—1, 1—0, 1—1).

O La Ostrava, revanșa întilnirii 
Internaționale de handbal dintre re
prezentativele masculine ale Ceho
slovaciei șl Iugoslaviei s-a încheiat 
cu scorul de 12—9 (9—4) în favoarea 
handbaliștilor cehoslovaci. Partida a 
fost urmărită de 2 500 de spectatori, 
în primul meci, disputat la Praga, 
Iugoslavia cîștigase cu 19—18.

Pentru siderurgie
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc cea de-a 30-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru siderurgie. Au par
ticipat delegați din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. In con
formitate cu acordul dintre C.A.E.R. 
și guvernul R.S.F. Iugoslavia, la șe
dință a luat parte o delegație iugo
slavă. In calitate de observatori au 
participat reprezentanți din R.P.D. 
Coreeană.

Comisia a examinat o serie de pro
bleme îndreptate spre lărgirea co
laborării tehnico-științifice și econo
mice a țărilor membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F. Iugoslavia în domeniul side
rurgiei. Au fost stabilite sarcinile 
comisiei care decurg din recomandă
rile Comitetului Executiv al consi
liului și au fost adoptate recoman
dări corespunzătoare. în cadrul șe
dinței au fost examinate problemele 
privind dezvoltarea colaborării în 
domeniul elaborării metodelor de 
înnobilare a minereului de fier și fo
losirea mijloacelor celor mai rațio
nale pentru fragmentarea concentra
telor de fier, precum și colaborarea 
țărilor membre ale C.A.E.R. în pro- 

‘ iectările în domeniul siderurgiei. 
Comisia a ascultat rapoartele cu pri
vire la activitatea secțiilor pentru 
materia primă metalurgică și produc
ția de furnal, a aprobat activitatea 
lor și a convenit asupra direcțiilor 
principale ale activității lor viitoare.

După ce a examinat rezultatele 
celei de-a treia conferințe Interna
ționale a țărilor membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F. Iugoslavia în automatizarea 
proceselor de producție în domeniul 
siderurgiei și producției tehnice de 
mijloace dev automatizare, ținută In 
iunie 1968 în Polonia, comisia a adop
tat recomandările corespunzătoare. 
La ședință au fost examinate rezul
tatele cercetărilor științifice șl teh
nice încheiate în anul 1967, care au 
fost coordonate multilateral, ca pre- 
zentînd interes reciproc pentru ță
rile participante. Comisia a adoptat 
planul de activitate pe anul 1969, 
precum șl direcțiile principale ale 
activității sale pe anii 1969—1971. Șe
dința s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reciprocă.

Peraîru energia electrică
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc cea de-a 27-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru energia electrică. Au 
participat delegații din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană, Polonia,

România, Ungaria, U.R.S.S. în cos* 
formilate cu acordul dintre C.A.E.Ii, 
și guvernul R.S.F. Iugoslavia, a par
ticipat și o delegație iugoslavă. La 
ședința comisiei au luat parte repre
zentanți din partea Direcției centrale 
de dispecerat a sistemelor energetice 
conectate, precum și un reprezen
tant din partea secretariatului Comi
siei economice O.N.U. pentru Eu
ropa.

Comisia a examinat următoarele 
probleme : sarcinile care decurg din 
recomandările Comitetului Executiv 
al consiliului, considerentele țărilor 
membre ale C.A.E.R. în legătură cu 
dezvoltarea colaborării lor în dome
niul folosirii energeticii atomice în 
scopuri pașnice, necesitățile dezvoltă
rii colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în ce privește utilajele prin
cipale pentru centralele atomo-elec- 
trice, colaborarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. în coordonarea cercetărilor 
tehnico-științifice care prezintă inte
res reciproc, în domeniul electro- 
energeticii.

Comisia a examinat metodologia 
stabilirii eficacității economice a co
nectării sistemelor energetice ale ță
rilor, cerințele tehnice în ce privește 
unele tipuri de utilaje energetice, ra
portul care sintetizează experiența 
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul exploatării marilor blocuri 
energetice, lucrările executate în le
gătură cu raportul referitor la dez
voltarea colaborării în domeniul cer
cetărilor tehnico-științifice și alte 
probleme privind colaborarea econo
mică și tehnico-științifică în dome
niul energiei electrice.

Comisia a examinat și a adoptat 
planul de activitate pe 1969. în toate 
problemele discutate au fost adoptate 
recomandări corespunzătoare. Șe
dința s-a desfășurat într-o atmosfțră 
de prietenie șl deplină Înțelegere re
ciprocă.

Pentru industria radioteh- 
nică și electronica*

EREVAN 5 (Agerpres). — La Ere
van a avut loc cea de-a 10-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru industria radiotehnică și electro
nică. Au participat reprezentanți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S., precum și din Iugoslavia. 
Participanții au discutat probleme 
ale colaborării în domeniul produc
ției tehnicii de calcul, au elaborat și 
au recomandat o serie de standarde 
pentru această ramură industrială.

în cadrul ședinței s-a hotărît ca 
următoarea ședință a comisiei să aibă 
loc în aprilie 1969 la Budapesta.

1

tokio: Dineu oferit de ambasadorul României
in onoarea președintelui P. C. din Japonia

TOKIO 5 (Agerpres). — Ambasa
dorul României la Tokio, Ion Datcu, 
a oferit în saloanele ambasadei un 
dineu în onoarea președintelui Par
tidului Comunist din Japonia, Sanzo 
Nosaka. La dineu, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă priete
nie, au participat Satomi Hakamada,

membru al Prezidiului și Secretaria
tului Comitetului Central, șeful dele
gației P.C.J., care a vizitat recent Ro
mânia la invitația C.C. al P.C.R., 
Shoichi Kosuga și Korehito Kura- 
hara membri ai Prezidiului C.C. al 
P. C. Japonez, precum șl activiști din 
aparatul central al partidului.

LAPONI A - ȚINUTUL 
„AURULUI VERDE"

La nord de Cercul Polar, 
o modestă tăbliță indica
toare în finlandeză, engleză 
și germană, înștiințează pe 
vizitator că pătrunde în 
regiunea cea mai septen
trională a Finlandei — La- 
ponia sau Lappi, cum o nu
mesc finlandezii. Pămînturi 
îndepărtate, ce se întind pe 
o suprafață de 99 130 km pă- 
trați, aproape 30 la sută din 
întreaga suprafață a Finlan
dei. Cei 2 400 de laponi care 
sălășluiesc aici alături de 
finlandezi, și care te întîm- 
pină în costumele lor tradi
ționale în culori vii — al
bastru, roșu, galben — pen
tru a contrasta cu monoto
nia nesfîrșitelor întinderi de 
zăpadă, punctate ici, colo de 
pete cenușii-galbene — tur
mele de reni — contribuie 
la crearea unei atmosfere 
de exotism nordic, straniu și 
atrăgător.
Pentru finlandezi, însă, La- 

ponia a încetat să mai fie 
doar un punct turistic. A- 
ceastă provincie trece de 
cîțiva ani printr-un susți
nut proces de dezvoltare e- 
conomică. Baza de materii 
prime a acestui proces o 
constituie în primul rînd 
bogățiile forestiere : două

treimi din suprafața La- 
poniei sînt acoperite . de 
păduri. în timpul lungii 
ierni polare, 40 de milioane 
de metri cubi de lemn se 
îndreaptă spre rîurile ce 
vor purta trunchiurile de 
brad și pin spre fabricile 
de hîrtie și de celuloză. La 
Kemi, bunăoară, orașul cel 
mai „sudic" al Laponiei, la 
fabrica de celuloză și hîrtie 
„Veitsiluoto". ale cărei linii 
tehnologice sînt complet au
tomatizate, se realizează 
20 la sută din totalul pro
ducției naționale de hîrtie. ș 

Industria forestieră și de 
prelucrare a lemnului este, 
după cum se știe, unul din 
sectoarele de bază ale 
economiei finlandeze, pro
dusele din lemn reprezen- 
tînd 68 la sută din volumul 
total al exporturilor. Fin
landa ocupă locul al patru
lea pe plan mondial în pri
vința producției de celuloză 
și al nouălea în producția de 
hîrtie. în prezent, se fac e- 
forturi pentru exploatarea 
mai rațională a acestui „aur 
verde" al Finlandei. în acest 
context nordul țării capătă 
o importanță deosebită. La 
Kemi s-a proiectat construi
rea unei noi fabrici de celu

loză și se desfășoară im
portante lucrări de mărire 
a capacității de prelucrare 
a instalațiilor existente.

Alături de păduri, Lapo- 
nia posedă însă și nume
roase alte bogății naturale, 
într-o convorbire pe care 
am avut-o la sediul comite
tului orășenesc din Kemi ni 
s-a vorbit despre o nouă 
vocație a acestei provincii: 
exploatările miniere. Din 
minele de fier de la1 Kăr- 
văsvaara se extrag anual 
100 000 de tone minereu de 
fier. în prezent se studiază 
posibilitățile de exploatare 
a zăcămintelor feroase des
coperite la Raajărvi și Ko- 
lari, precum și a zăcămin
telor de crom din apropie
re de Kemi.

O altă direcție spre care 
se îndreaptă atenția auto
rităților, în vederea ridi
cării economice a Laponiei, 
este cărbunele alb. Pe 
cursul rîului Kemijoki, care 
coboară din partea cea mai 
de nord a țării, pentru a 
se vărsa în golful Botniei, 
urmează să se construiască 
un sistem hidroenergetic 
cuprinzînd nouă centrale 
care vor produce, la in
trarea totală în funcție,.

405 000 kw. Patru din a» 
ceste centrale au și începui 
să dea curent electric, iar 
a cincea, cea de la Juukoski, 
este în construcție.

Dacă oamenii și-au adap
tat viața la condițiile clima
terice, ei nu pierd nici un 
prilej de a modela, la rîn- 
dul lor, natura, de a-i smul
ge tot mai multe bogății. 
Renii — la fel de vechi p« 
aceste pămînturi ca și stă- 
pînii lor — nu au fost aban
donați. Dar, în același timp, 
se fac eforturi pentru dez
voltarea, intensificarea șl 
diversificarea agriculturii, 
în perioada 1950—1959 au 
fost redate agriculturii 
24 000 de hectare.

Locuitorii Laponiei s» 
mîndresc cu realizările lor, 
cu pădurile și fabricile de 
hîrtie, cu minele și centra
lele hidroelectrice, cu tur
mele de reni. Se mîndresc 
cu capitala lor Rovaniemi, 
oraș distrus aproape com
plet în 1944 și reconstruit 
astăzi în întregime, după 
planurile cunoscutului arhi
tect finlandez Avar Aalto. 
Unul din edificiile repre
zentative pentru moderna 
linie promovată de școala 
arhitecturală finlandeză este 
Biblioteca centrală de aici. 
Alături de cele 75 000 de vo
lume de beletristică, artă, 
știință, am putut admira 
prețioase colecții de mine
rale, o interesantă colecție 
de păsări nordice și o bo
gată fonotecă. 'Printre nenu
măratele discuri am desco
perit Cu plăcere rapsodiile 
lui Enescu ; cu aceeași plă
cere găsisem mai înainte în 
rafturi volumul de „Pictură 
românească contemporană", 
în foaierul bibliotecii cîțiva 
cititori discutau despre ul
tima piesă de pe afișul tea
trului permanent din locali
tate,'„Mutter Courage", în- 
tr-o nouă montare...

Laponia a încetat să mai 
fie un ținut îndepărtat și 
straniu, uitat de lume sau 
amintit în manualele de 
geografie pentru tundra și 
renii săi ; Laponia este azi 
un ținut în plină dezvoltare, 
integrat întrutotul vieții e- 
conomice, politice și cultu
rale a Finlandei. ZDan MUNTEANUL'V
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iresponsa-

care

Im-

Turcia,

carburanți, 
lase masi- 
pe străzi, 
ecou pro- 
populatieî.

încheierea unui 
aranjamentelor 

conferinței lăr- 
că un impedi-

Președintele ales al S.U.A., Richard 
Nixon, a intrat în contact direct cu 
șeful Administrației de la Saigon,

★
Gunnar Jarring, trimisul special 

al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, și-a încheiat 
vizita la Cairo.

Congresu- 
a luat cu- 

Abdel

*

YORK. — După cum s-a 
oficial la O.N.U., secretarul 
U Thant a convocat la 5

Nguyen Van Thieu, cerîndu-1 ca de
legația ce va fi trimisă la convorbi
rile de la Paris să participe la aceste 
convorbiri „într-un mod constructiv".

A C.C. AL P.M.S.U

Imagine din timpul recentelor cioc
niri violente care au avut loc între 
studenfi și poliție în orașul Barce

lona (Spania)

Dubcek, prim-secretar al 
P.C. din Cehoslovacia, a 
Comitetul Central o întîl- 
directorii celor mai mari

a fost primit de președintele Austriei, 
Franz Jonas, precum și de cancelarul 
federal, Josef Klaus.

a internați©
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN

ROMA PARIS

Semnificația 
grevei de la

© Mesaj remis de guvernul S.U.A. Israelului și Iordaniei
© întrevedere Jarring—Riad
© încheierea Congresului Uniunii Socialiste Arabe

> O nouă grevă generală de 24 
? de ore, în capitala Italiei, pre- 
ț, cum și în provinciile Roma,
> Latium, Frosinone și Viterbo,
> s-a desfășurat astăzi în spriji-
> nul revendicărilor oamenilor
> muncii italieni privind îmbu- 
f nătățirea condițiilor lor de
> muncă și de trai, respectarea
> drepturilor sindicale în între- 
►ț prinderi. Au participat aproxi-

mativ un milion și jumătate 
de muncitori și funcționari, ță
rani și meșteșugari, salariați de 
la o serie de întreprinderi pu
blice. Greva a blocat servicii 
publice importante : poșta și 
telefoanele, serviciile de electri
citate și apă, piețele alimen
tare.

De dimineață, și în mai mică 
măsură spre seară, obișnuita a- 
nimație a Romei, necontenitul 
du-te-vino de pe străzi, a scăzut 
mult în intensitate. Automobi
lele proprii au fost folosite la 
maximum de către locuitorii 
capitalei, acestora adăugindu- 
li-se mijloacele de transport 
puse la dispoziție de către ar
mată și unele firme particulare 
— pentru a se asigura un mini
mum de legături, îndeosebi pe 
cele mai aglomerate trasee. Din 
cauza grevei începută încă de 
miercuri de către distribuitorii 
de benzină, multi automobiliști 
au rămas însă fără 
fiind nevoiți să-și 
nile în garaje sau 
Greva a stîrnit un 
fund în rîndurile ....... 
Chiar și consiliul municipal al 
Romei a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în care, după 
ce își exprimă solidaritatea cu 
greviștii, solicită guvernului și 
parlamentului adoptarea de mă
suri corespunzătoare pentru a 
se depăși actualele dificultăți 
economice.

In toate centrele provinciale 
amintite au avut loc manifesta
ții și demonstrații ale greviști
lor,* în cadrul cărora au luat 
cuvîntul lideri sindicali. Gru
puri și coloane de oameni ai 
muncii, pornind din diferite 
părți ale Romei, s-au adunat 
mai întîi în piața Colosseo, iar 
apoi, ca un fluviu viu, impre
sionant, s-au îndreptat spre pia
ța San Giovanni, locul tradițio
nal al adunărilor muncitorești. 
La miting, fruntași sindicali au 
vorbit despre cauzele care au 
determinat organizarea grevei 
și măsurile ce se impun pen
tru îmbunătățirea generală a si
tuației oamenilor muncii. Tot la 
Roma a avut loc o manifestație 
și în fața Camerei deputaților, 
la care au luat parte 
gări din Roma.

Organizată unitar 
cele trei mari centrale 
— Confederația italiană a oa
menilor muncii (C.G I.L.), Uniu
nea italiană a muncitorilor 
(U.I.L.) și Confederația italiană 
a sindicatelor oamenilor .nun
tii (C.I.S.L.) — greva de as
tăzi reprezintă un evident suc
ces al unității de acțiune a ma
selor muncitoare.

In cadrul unei ședințe a Di
recțiunii Partidului Comunist 
Italian, întrunită joi, a fost exa
minată — între altele — și si
tuația politică decurgînd din ul
timele evenimente privind lup
tele muncitorilor italieni din 
întreaga țară.

N. PUICEA

de către 
sindicale

meșteșu-

(Urmare din pag. I)

PLENARA C.C
AL P. C. F

PARIS 5. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Joi dimineață au început la Cham- 
pigny, departamentul Val de 
Marne, lucrările plenarei C.C. al 
P.C.F. Pe ordinea de zi, a plenarei, 
care va dura două zile, figurează 
problemele luptei pentru democra
ție și socialism — raportor Wal
deck Rochet și darea de seamă a 
delegației care s-a întîlnit la Mos
cova cu delegația P.C.U.S. —- ra
portor Georges Marchais.

O seară românească dedicată 
semicentenarului unirii Transil
vaniei cu România a fost orga
nizată la 4 decembrie de amba
sada română din R. F. a Germa
niei, în colaborare cu institutul 
vest-german „Internationes". Au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. F. a Germaniei, deputați, re
prezentanți ai unor organizații fi 
instituții, oameni de cultură, zia
riști. Academicianul Constantin 
Daicoviciu a conferențiat pe tema 
„1 decembrie 1918 — constitui
rea statului unitar național ro
mân". Conferința a fost primită 
cu viu interes.

Joi dimineață s-au oprit ben
zile de montaj de la uzinele de 
automobile Renault din subur
bia pariziană Boulogne-Billan- 
court. în această întreprindere, 
unde lucrează 32 000 de munci
tori, a avut loc o grevă parția
lă de o jumătate de zi, la che
marea celor trei centrale sindi
cale : C.G.T., C.F.D.T., Force
Ouvriâre. S-au alăturat grevei 
și muncitori ai uzinelor filiale 
Renault . din provincie. Este 
prima acțiune muncitorească re
vendicativă mai importantă în 
Franța de la lanțul de greve din 
mai a.c. Greva a fost însoțită 
de un miting la Boulogne-Bil- 
lancourt, unde au vorbit liderii 
sindicali. A urmat un cortegiu 
de mai multe mii de greviști.

„O grevă de avertisment" — 
afirmă liderii sindicali : pen
tru a atrage atenția direcției u- 
zinelor să respecte angajamen
tele luate anterior.

Renault reprezintă cea mai 
importantă uzină de automobile 
din Franța — și cea .nai mare 
unitate de producție naționali
zată. Muncitorii de la Renaultzată. ____ ____________
au dat adesea tonul în marile 
lupte greviste din Franța, în 
special în mai a.c. Tocmai de 
aceea ziarele de aci se întreabă 
dacă mișcarea revendicativă nu 
va izbucni și în alte ramuri ale 
sectoarelor naționalizate, unde 
se acumulează tensiunea, în 
special la căile ferate și indus
tria electronică.

Cauza profundă a tensiunii ce 
se manifestă pe frontul social 
rezidă, după opinia majorității 
observatorilor, în noua politică 
de austeritate anunțată de gu
vern pentru învingerea dificul
tăților monetare.

Joi, după dezbateri de o zi și o 
noapte, Adunarea Națională a 
adoptat cu 438 voturi, contra 4 
și 22 abțineri proiectul de lege 
privind exercitarea drenturilor 
sindicale în întreprinderi. Cele 
4 voturi contra, ca și - abți
nerile au provenit din rîndurile 
deputaților majorității U.D.R, și 
ale republicanilor independenți. 
Grupurile parlamentare ale 
Partidului comunist. Federației 
stîngii și Centrului democratic 
(P.D.M.) au votat pentru pro
iectul guvernamental.

Al. GHEORGHIU

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Guvernul american a tremis 
miercuri guvernelor Israelului și 
Iordaniei textul unui mesaj' iden
tic în care se afirmă că violările 
continue ale încetării focului în 
Orientul Apropiat nu vor servi de
cît creșterii tensiunii și subminării 
eforturilor O.N.U. în această re
giune a lumii. Anunțînd acest me
saj, purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat al S.U.A., Ro
bert McCloskey, a declarat că gu
vernul american și-a „exprimat ne
liniștea în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat și a reamintit 
ambasadorilor celor două țări im
portanța aplicării stricte a încetă- ' 
rii focului de către țările lor".

McCloskey a relevat pe de altă 
parte că Departamentul de Stat al 
S.U.A. a luat notă de editorialul, 
de marți din ziarul sovietic „Prav
da", care sprijină misiunea amba
sadorului suedez Gunnar Jarring, 
reprezentantul secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat

★
CAIRO 5 (Agerpres). — După două 

zile de dezbateri, Congresul extraor
dinar al Uniunii Socialiste Arabe 
(U.S.A.) și-a încheiat miercuri seara 
lucrările în aula Universității din 
Cairo. Congresul, care fusese convo
cat la hotărîrea Comitetului Execu
tiv al U.S.A. — în urma recentelor 
incidente de la Mansourah și Ale
xandria — a examinat împrejurările 
în care au avut loc demonstrațiile 
studențești.

Participanții la congres au adoptat 
o serie de rezoluții care condamnă 
grevele și demonstrațiile studențești, 
precum și „minoritatea 
bilă" care le-a initiat.

La încheierea lucrărilor 
lui extraordinar al U.S.A, 
vîntul președintele Gamal 
Nasser, care, referindu-se la evoluția 
evenimentelor din Orientul Mijlociu, 
a reafirmat hotărîrea R.A.U. de a 
considera eliberarea teritoriilor arabe 
ocupate drept condiție esențială a re
glementării situației din această re
giune. El a menționat, de asemenea, 
că R.A.U. se opune oricărui proiect 
care ar prevede încheierea unor a- 
corduri separate între Israel și unele 
state arabe, susținînd necesitatea 
unei acțiuni comune a tuturor aces
tor țări.

NEW 
anunțat 
general 
decembrie pe reprezentanții perma
nent! la Națiunile Unite ai Israelu
lui și Iordaniei și și-a exprimat în
grijorarea în legătură cu recenta de
teriorare a situației militare în re
giunea țărilor respective. U Thant a 
cerut celor doi diplomați ca, în con
textul rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate privind încetarea focului, 
să transmită guvernelor lor îngrijo
rarea sa.

La takara s-a deschis 
seshmea Organizației de 
cooperare regională Pentru 
dezvoltare, care grupează 
Iranul și Pakistanul.

de presă
e

Parkmenti?! Indiei 
probai U51 pion prezentat de 
guvern privind instituirea unui con
trol parțial asupra activității institu
țiilor bancare ca o alternativă a na
ționalizării acestor instituții, anunță 
agenția Reuter.

a a-

Președintele R.S.F. Iugo
slavia» I°S‘P Bfoz Tito, aflat într-o 
vizită în Republica Socialistă Bosnia 
și Herțegovina, a inaugurat noile in-

într-o declarație făcută presei, re
latează agenția Reuter. Mahmud 
Riad a menționat că întrevederea 
cu Gunnar Jarring nu a dus la nici 
un progres în direcția stabilirii pă
cii în Orientul Apropiat. „Misiunea 
este deocamdată în impas, deoarece 
Israelul continuă să ridice proble
me unilaterale și refuză să aplice 
rezoluția Consiliului de Securitate" 
a declarat el. Ministrul de externe 
al R.A.U. a declarat că țara sa 
„acceptă organizarea oricărei con
ferințe care ar contribui la găsirea 
unei soluționări a crizei din Orien
tul Apropiat".

PARIS

PREGĂTIREA PROCEDURALA
A CONFERINȚEI LĂRGITE 
CU PRIVIRE LA VIETNAM

PRAGA 5 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., Ale
xander ~ 
C.C. al 
avut la 
nire cu 
întreprinderi cehoslovace din sec
toarele industriei grele, chimice, de 
construcții, miniere și ușoare. în 
cadrul consfătuirii, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele politicii economice actuale 
a partidului și guvernului.

Participanții la consfătuire au 
fost informați despre conținutul 
proiectului preliminar al rezoluției 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care 
urmează a fi dezbătută de plenara 
din decembrie a Comitetului Cen
tral. în această plenară urmează 
să se stabilească sarcinile princi
pale ale politicii economice ceho
slovace pentru perioada imediat 
următoare.

★
în orașul Most din R.S. Ceho

slovacă a avut loc joi o adunare 
a activului de partid, sindical și al 
organizațiilor de tineret din minele 
bazinului carbonifer 
nord. La adunare a 
Alexander Dubcek, 
al C.C. al P.C. din

din Cehia de 
luat cuvîntul 
prim-secretar 
Cehoslovacia,

care a vorbit despre problemele 
dezbătute la Plenara din noiem
brie a C.C. al P.C. din Cehoslova
cia și a prezentat unele probleme 
incluse pe ordinea de zi a apro
piatei Plenare a Comitetului Cen
tral al P.C. din Cehoslovacia.

stalații ale rafinăriei din Bosanski 
Brod. Rafinăria va putea prelucra 
anual 2,5 milioane tone țiței — de 
trei ori mai mult decît capacitatea sa 
de pînă acum.

( .

Secretoul el® stol, Beau 
Rusk, a anunțat că S.U.A. au adop
tat hotărîrea definitivă de a refuza 
satisfacerea cererii guvernului ceho
slovac de extrădare a fostului general 
Jan Sejna, transmite agenția C.T.K.

La ambasada română 
din Budapesta, cunoscutului pro
fesor și specialist în urologie Antal 
Babies, membru al Academiei de Ști
ințe a R. P. Ungare, i-a fost înmînată

o DECLARAȚIA PURTĂTORULUI DE CUVÎNT AL 
DELEGAȚIEI R. D. VIETNAM • UN DEMERS AL 
PREȘEDINTELUI ALES AL S.U.A., NIXON, PE LÎNGĂ 
THIEU o HARRIMAN VA PARAȘI FUNCȚIA DE 
CONDUCĂTOR AL DELEGAȚIEI S.U.A. LA TRATA
TIVE

PARIS 5 (Agerpres). — La Pa
ris, reprezentanții delegațiilor R. D. 
Vietnam și Statelor Unite continuă 
schimbul de vederi în cadrul pre
gătirii procedurale a conferinței lăr
gite cu participarea R. D. Vietnam, 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, S.U.A. și Ad
ministrației saigoneze.

Purtătorul de cuvînt al delega
ției nord-vietnameze a declarat as
tăzi că refuzul Statelor Unite de a 
recunoaște F.N.E. ca un partener 
independent întîrzie 
acord final asupra 
privind deschiderea 
gite. El a adăugat 
ment îl constituie și refuzul S.U.A. 
de a considera viitoarele convor
biri drept o conferință cvadrlpar- 
tită.

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., la 
Budapesta a avut loc Plenara lărgită 
a Comitetului Central al P.M.S.U.

în cadrul plenarei a fost dezbătut 
și adoptat raportul prezentat de Rezso 
Nyers, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central, în le
gătură cu înfăptuirea reformei econo
mice. dezvoltarea economică pe anul 
1968 și direcțiile principale ale acti- • 
vității economice în anul viitor. Comi
tetul Central a apreciat că în primii 
trei ani ai celui de-al treilea cincinal 

" planul a corespuns țelurilor stabilite 
pentru dezvoltarea economiei, obținîn- 
du-se atît în industrie, cît și în agri
cultură creșteri mai rapide decît s-a 
prevăzut Comitetul Central a subli
niat necesitatea realizării unui ritm 
de dezvoltare economică și ridicarea 
nivelului de trai al populației în con
formitate cu prevederile planului. 
Plenara a subliniat că sînt necesare 
măsuri în vederea îmbunătățirii pro
ducției bunurilor de consum, reali
zării investițiilor, îndeplinirii criterii
lor calitative cerute de comerțul ex
terior.

Plenara a analizat și aprobat, de a- 
semenea, raportul prezentat de Zol- 
tan Komocsin, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C., cu privire la 
problemele actuale internaționale.

Premierul saigonez, Tran Van 
Huong, a anunțat oficial numirea lui 
Pham Dang Lam în funcția de șef 
al delegației Administrației sud-vietna- 
meze la convorbirile de pace de la 
Paris. Pham Dang Lam, împreună cu 
vicepreședintele Nguyen Cao Ky, care 
a fost numit „coordonator" al dele
gației, vor sosi sîmbătă la Paris.

NEW YORK. — Șeful delegației 
americane la convorbirile de la Paris, 
Averell Harriman, a avut joi o între
vedere cu noul președinte ales al Sta
telor Unite, Richard Nixon. După în
trevedere, Averell Harriman a decla
rat că va demisiona din actuala sa 
funcție la 20 ianuarie 1969, odată cu 
instalarea noului președinte la Casa 
Albă. El a precizat că nici adjunctul 
său, Cyrus Vance, nu va mai parti
cipa la convorbirile de la Paris după 
instalarea la Casa Albă a președintelui 
ales, Richard Nixon.

ECRAN

represiune

CU FEROCITATE11...«
...astfel se consideră că a ac- < 

țlonat poliția împotriva unor < 
manifestații pentru pace în J 
Vietnam. Unde se face această j 
apreclere-rechizitoriu ? Intr-un .< 
raport oficial de anchetă, întoc- < 
mit de Comisia națională asu- < 
pra violenței și dat publicității < 
în S.U.A. Ia 1 decembrie. EI se j 
referă la demonstrațiile care au : 
avut loc la Chicago în cursul lu- < 
nii august și în cursul cărora < 
participanții — cităm — „vo- < 
iau să exprime într-un mod paș- < 
nic dezacordul lor cu politica a- ) 
mericană în Vietnam". In ter- , 
meni extrem de severi, rapor- < 
tul acuză forțele de

(12 000 polițiști + 12 000 din găr
zile naționale și armată) că s-an 
dedat la acte de violență, călău
zite de „sentimente de răzbu
nare care pur și simplu le-au 
orbit". Urmare : 101 partizani
ai păcii spitalizați, 1025 — în
grijiți la domiciliu, intre
63 ziariști maltratați. S-au ope
rat 668 arestări.

Nu e greu de bănuit ce 
presie au făcut cifrele din ra
port asupra opiniei publice. E- 
xistă însă și persoane satisfă
cute. Primarul orașului s-a ară
tat „mîndru de majoritatea 
băieților din poliția Chicago-

A „AUSTERITĂȚII

joi după-amiază diploma de membru 
de onoare al Societății de urologie a 
Uniunii societăților de științe medi
cale din România. Mulțumind pentru 
felicitările adresate de Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la 
Budapesta, academicianul Ântal Ba
bies și-a exprimat satisfacția pentru 
înalta onoare acordată, subliniind 
buna colaborare care există între oa
menii de știință români și maghiari.

Lucrănte primei sesiuni 
a Comisiei mtogiwerna- 
mentete saviste-ausfriece 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică au început la Viena. Cu 
ocazia vizitei pe care o face la Viena 
cu acest prilej, Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al U.R.S.S.,

fll IMea Simpozion in 
ternațional al Uniunii In 
terparlamentare, are 08 
temă „Parlamentul și mijloacele de 
contact cu opinia publică prin inter
mediul presei, radioului și televiziu
nii", s-a deschis joi la Palatul Națiu
nilor Unite din Geneva. , Delegația 
țării noastre este compusă din prof. 
Traian lonașcu, vicepreședinte al 
grupului național român al Uniunii 
Interparlamentare, și C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, membru în Comitetul de 
conducere, deputați în Marea Adunare 
Națională.

Ziarul „Le Figaro” anunță 
cu mîhnire că „Moș Crăciun 
va fi una din victimele com
primărilor bugetare” hotărîte 
în scopul soluționării dificul
tăților financiare. In acest 
cadru de măsuri, Ministerul 
P.T.T. a decis să suprime un 
serviciu tradițional prin care 
moșul cu barbă albă instalat

Centrul național de cer
cetare a curierului" de la Li- 
baurne răspundea scrisorilor 
ce îi erau adresate de copiii 
cuminți. Nici o scrisoare de 
răspuns în acest an! Să se 
înroleze și moșul în „bătălia 
francului" !

PALMARESUL
SINUCIDERILOR

Repetarea acceselor de criză la in
tervale de timp tot mai scurte pro
voacă o adîrică îngrijorare în Occi
dent. La apariția lor, guvernele ță
rilor în cauză sînt puse în stare de 
alarmă, reprezentanții lor se adună 
în spatele ușilor capitonate și deli
berează zile și nopți întregi. Ziarele 
pornesc un adevărat maraton al veș
tilor și comentariilor asupra crizei, 
consacrîndu-le nu coloane, ci pagini 
întregi — ziarul parizian „Le Fi
garo" din 23 noiembrie cuprinde, 
de exemplu, nu mai puțin de 7 pagini 
mari dedicate crizei francului, la 
sfîrșitul cărora cititorul extenuat re
nunță să mai priceapă ceva. Celelalte 

' mijloace de influențare a opiniei 
publice, radioul, televiziunea, cine
matografia își aduc și ele contribuția 
la accentuarea confuziei.

Masele de oameni ai muncii sînt 
cuprinse de îngrijorare în ce pri
vește soarta veniturilor lor din mun
că, a agoniselii lor, ziua de mîine 
le apare întunecată de umbra unor 
alarmante semne de întrebare. Aceste 
mase privesc cu nemulțumire și 
adeseori cu indignare aspectele vi
zibile ale crizei, cum ar fi agitația 
grotescă de la bursele de valori, ur
mată adeseori de o liniște plină de 
subînțelesuri, atunci cînd aceste lo
caluri atît de specifice lumii capita
liste se închid provizoriu din ordinul 
autorităților; sau goana peste gra
niță a capitalurilor, pentru a le pune 
la adăpost în țări mai sigure ; sau 
manevrele odioase ale speculanților.

Criza sistemului valutar occidental, 
menținută mereu în actualitate, apare 

. cu atît mai greu de înțeles de către 
cei care-i suportă efectele, cu cît e- 
conomia politică și filozofia socială a 
capitalismului contemporan s-au stră
duit să insufle încrederea într-o pre
supusă capacitate nou dobîndită a 
„economiei de piață" (termen care 
înlocuiește în Occident pe cel, con
siderat compromis, de „capitalism") 
de a patrona o dezvoltare ascendentă, 
echilibrată, controlată, a diferitelor

economii naționale și a economiei 
mondiale capitaliste, fără fluctuații 
și zguduiri.

Potrivit unor concepții răspîndite 
azi în Occident, echilibrul economic 
dintr-o țară se exprimă prin trei 
factori principali: a) utilizarea de
plină a forței de muncă ; b) echilibrul 
balanței de plăți externe ; c) stabi
litatea prețurilor. Este ceea ce s-a 
numit „triunghiul magic" al unei e- 
conomii echilibrate. O serie de teorii 
așa-zise „inovatoare sociale", ajutate 
de calculatoarele electronice, ar fi ca
pabile — s-t afirmat — să înlesnească 
societății capitaliste rezolvarea pro
blemei „triunghiului magic" și prin 
aceasta transformarea ei într-o socie
tate rațională, „matură".

derală a Germațiiei. S-a constatat că 
marca vest-germană are o paritate 
oficială și implicit un curs față de 
celelalte monede inferior puterii ei 
de cumpărare. Din această cauză, 
mărfurile de export vest-germane 
apar ieftine pentru partenerii stră
ini, iar importul este frînat, deoa
rece este prea scump pentru comer- 
cianții vest-germani. Ca urmare, ba
lanța comercială a R.F.G. și, dato
rită ei, balanța de plăți externe se 
soldează cu un avantaj apreciabil, 
îndeosebi pentru monopolurile 
băncile vest-germane.

Această evoluție reflectă, cu tot 
pectul ei pozitiv, apariția unui

care ar fi făcut ca mărfurile de ex
port din R.F.G. să coste mai scump, 
iar mărfurile importate de R.F.G. să 
se ieftinească. Prin revalorizare s-ar 
fi pus capăt concurenței neleale (de
terminată nu de factori economici, ci 
de artificiul valutar al subevaluării 
mărcii vest-germane) de care benefi
cia patronatul din R.F.G. La un mo
ment dat se părea că, sub presiunea 
celorlalte mari puteri occidentale, 
revalorizarea mărcii vest-germane 
nu mai putea fi evitată.

După cum se știe, conducătorii vest- 
germani au refuzat însă categoric 
să revalorizeze marca R.F.G., înțe- 
Iegînd să sprijine mai departe expan
siunea monopolurilor vest-germane

Fenomenele atit de frecvente de 
criză monetară acută au destrămat 
însă pînă acum fără milă speran
țele puse în diferitele metode de trans
formare a societății occidentale într-o 
societate rațională. Noul impas mo
netar din ultimele zile — l-am numi 
faza franceză a crizei monetare — 
este o dpvadă elocventă în acest 
sens. Dînd la o parte aspectele sen
zaționale, zgpmotoase ale crizei, pre
cum și cele strict tehnice, care, luate 
împreună, reprezintă învelișul exte
rior al fenomenelor, să încercăm o 
incursiune în miezul acestor feno
mene.

De cîteva luni încoace, atenția 
cercurilor conducătoare din Occi
dent s-a deplasat de la vechile fo
care de criză, Anglia și S.U.A., spre 
un alt focar potențial, Republica Fe-/

nos dezechilibru structural al eco- 
norpiei vest-germane. Uriașul exce
dent al balanței comerciale este în 
fond dovada unei supraproducții, a 
incapacității maselor populare de a 
dobîndi, la actualul nivel al salariilor 
și fondurilor sociale, echivalentul a 
ceea ce ele produc.
'Pe de altă parte, situația din R.F.G. 

îngrijorează pe principalii parteneri 
comerciali, îndeosebi S.U.A., Anglia și 
Franța. Expansiunea comercială vest- 
germană majorează profiturile orga
nizațiilor monopoliste și ale bănci
lor din R.F.G., dar dăunează inte
reselor marelui capital din celelalte 
țări, diminuîndu-i cîștigurile. Față 
de aceste interese, s-a pus problema 
revalorizării mărcii vest-germane,

AL

Dacă noul impas monetar al Occi
dentului nu s-a soldat nici cu o re
formă monetară vest-germană și nici 
cu una franceză, ce măsuri s-au luat 
pentru înlăturarea lui ? Aceste măsuri 
se pot rezuma într-un singur ter
men : „austeritate". Măsuri de aus
teritate în Franța : reducerea defici
tului bugetar de la 11,5 la 6,3 mi
liarde îți 1969 ; blocarea salariilor și 
a prețurilor ; subvenționarea expor
tului și taxarea importului. Măsuri 
de austeritate în Anglia : majorări 
de impozite, majorări de prețuri. în 
R.F G., de asemenea, s-au prevăzut 
măsuri de frînare a exportului și de 
reducere a taxelor asupra importu
lui, menite să aibă o incontestabilă 
influență 
interne.

Pentru 
pare în
dentali drept o alternativă prefera
bilă reformelor monetare. Dar cu 
aceasta cauzele crizelor nu se în
lătură. Indiferent 'de legiuiri, pre- 1 

. țurile cresc și vor continua să 
crească, șomajul de asemenea. Ac
tuala criză dovedește din nou că 
„triunghiul magic" nu poate fi în
chegat. încercînd să redreseze ba
lanța de plăți, se accentuează pre
caritatea celorlalte două componen
te ale triunghiului — și invers.

Perspectivele tulburi
cii de „austeritate" provoacă în pre- 
zeht frămîntăii lesne de înțeles în 
rîndul oamenilor muncii din Occi
dent. Sindicatele protestează, duc 
tratative și obțin promisiuni. Dar 
marile probleme economice, finan
ciare și politice ale Occidentului, 
contradicțiile dintre marile puteri 
rămîn mai departe nesoluționate. 
Odată cu ele, primejdia crizei mo
netare a Occidentului va rămîne șl 
eă mai departe la ordinea zilei.

negativă asupra economiei

moment, „austeritatea" a- 
ochii conducătorilor occi-

și să-și consolideze pozițiile politice 
în Europa occidentală. Ei au susținut 
că nu marca vest-germană trebuie 
revalorizată, ci francul francez tre
buie devalorizat. Se știe, de ase
menea, că, deși devalorizarea fran
cului francez (reducerea conținutului 
său de aur) ar fi avut' pentru Franța, 
cel puțin la început, aceleași efecte 
ca revalorizarea mărcii vest-germane 
— adică ar fi stimulat exportul 
mărfurilor franceze și ar fi frînat 
importul — totuși din motive de 
prestigiu ea nu a fost acceptată, cu 
atît mai mult cu cît condițiile în. 
care ar fi urmat să se efectueze aveau 
și semnificații politice neconvenabile 
pentru cercurile conducătoare din 
Franța.

ale politi-

în ultimele zile, alte cîteva
) cazuri, în R.F.G. :
, MARTI, Arnold Willerding,
> funcționar din Ministerul Agri-
> culturii, în vîrstă de 62 ani, 
' MIERCURI, Bernhard Dudek, 
) 47 ani, funcționar din Ministe- 
) rul Afacerilor Externe, șl Harold 
, Ruediger, atașat cu problemele 
. consulare la ambasada de la 
’ Haga.
’ și-au pus capăt zilelor, în îm- 
’ prej urări și din motive ce ră- 
) mîn încă a fi stabilite. Anchete 
, provizorii dau asigurări că, în
> două din ultimele cazuri, mobi-
• lurile ar fi fost de ordin sentt-
1 mental.
( Dar toate agențiile de presă 
; care relatează faptele de mai 
( sus nu se pot abține să nu facă 
, legătura cu numeroasele, cazuri 
. precedente,
• vorbească 
' „epidemie" 
’ ția France 
) „valul" a
, brie, cînd generalul Horst Went- 
. land, director adjunct al servi-
■ ciilor de informații (B.N.D.), 
' și-ar fi tras un glonte în cap în 
’ biroul său și, tot în aceeași zi, 
' la 600 de km depărtare, într-o

pădure, contraamiralul Herman 
. Luebke, fost șef al serviciilor de
■ logistică ale N.A.T.O., s-a îm

pușcat în inimă. $i „valul" a 
continuat cu Hans Dietrich 
Schenk, director al schimburilor 
cu străinătatea în Ministerul 
Economiei, cu locotenent-colo- 
nelul J. Grimm, responsabil cu 
securitatea internă în Ministerul 
Apărării, cu Gerhard Boehm, 
funcționar în același minister. 
Si lista nu este completă. Pe 
plan oficial, „misterul" și „sen
zaționalul" au înconjurat fiecare 
caz în parte ; în presa interna
țională au circulat însă ver
siuni care au variat — de la „de
cepții de ordin profesional" și 
pînă la înnodarea firelor cu fai
moase servicii de informații.

care permit să se 
despre o adevărată 
de sinucideri. Agen- 
Presse amintește că 
început la 3 octom-
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