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VIZITA președintelui

CONVORBIRI OFICIALE
Cei doi premieri au discu

tat, de asemenea, unele aspecte 
ale situației internaționale actua
le, printre care problema asigurării 
păcii și securității în Europa.

Premierul Harold Wilson a invi
tat apoi pe oaspeții români la un 
dejun de lucru, la reședința sa din 
Downing Street 10, în cursul că
ruia au fost continuate schimburi
le de păreri în problemele de in
teres reciproc.

LONDRA 26. — Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu și Liviu 
Rodescu, transmit: Miercuri dimi
neața au început la Downing Street 

dintre 
Miniș- 
Româ- 
și pri- 

Britanii,

wart, ministrul afacerilor externe 
și Commonwealth-ului, Anthony W. 
Benn, ministrul tehnologiei și e- 
nergiei, George Thomson, cance
lar al ducatului Lancaster, membru 
al cabinetului, lordul Brown, mi
nistru de stat la Ministerul Comer
țului, și Denis Laskey, ambasadorul 
Marii Britanii la București.

Tn cadrul convorbirilor, cele două 
părți au examinat pe larg stadiul 
actual al dezvoltării relațiilor bi
laterale româno-bntanice, desprin- 
zînd, totodată, o gamă de noi po
sibilități în ce privește amplifica
rea și diversificarea în continuare 
a colaborării economice, științifi
ce, tehnologice, culturale și în alte 
domenii, în interesul și avantajul 
reciproc.

socialiste
DESFĂȘURATE DE CORPUL PROFESORAL

In pag. a V-a ; Relatări 
cu privire la desfășurarea 
vizitei în cursul zilei de

focar
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din București

IN ZIARUL DE AZI:ȘCOALA
9

al idealurilor

• DE CE SÎNT ATÎT DE 
DEPARTE UNELE COOPE
RATIVE VECINE • COTA 
DE CONTRIBUȚIE A OR
GANIZĂRII ȘTIINȚIFICE A 
PRODUCȚIEI LA REALI
ZAREA PLANULUI • LITE
RATURA AUTENTICA ESTE 
PERMANENT ȘI FUNDA

MENTAL SOCIALA

10 convorbirile oficiale 
președintele Consiliului de 
tri al Republicii Socialiste 
nia, Ion Gheorghe Maurer, 
mul ministru al Marii 
Harold Wilson.

La convorbiri s-au alăturat ul
terior. din partea română, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Vasile Pungan, ambasado
rul României la Londra, Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Gheorghe O- 
prea, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, iar 
din partea britanică Michael Ste-

INVITAȚIE LA 0 REEVALUARE A ACTIVITĂȚII EDUCATIVE y «<■

Este azi unanim acceptat că facto
rul primordial de educare a cetățe
nilor este școala — principalul canal 
de difuzare a științei și culturii, de 
modelare a caracterelor și formare 
cetățenească a tinerelor generații. To
tuși, nu o dată, uităm acest adevăr și 
ne preocupăm mai puțin decît ar fi 
necesar de educarea elevilor în spi
ritul marilor idealuri ale socialismu
lui. în cele ce urmează încerc să 
prezint cîteva păreri despre cauzele 

■ conduî la această stare de fapt, 
vident, a educa tineretul în spi- 

. .tul comunismului înseamnă, în pri
mul rînd, a-1 înarma cu marile va
lori ale cunoașterii umane, a-1 ajuta 
să-și însușească tezaurul de cunoș-

tințe acumulate de omenire tn succe
siunea generațiilor, să înțeleagă și 
să-și apropie conținutul și principiile 
moderne de gîndire și activitate ști
ințifică specifice revoluției tehnico- 
științifice contemporane. Dar rolul 
școlii nu se poate rezuma numai la 
transmiterea de cunoștințe, deoarece

ALMANAHUL
SCINTEIA 1970

O lume într-o carte
\ • PERSONALITĂȚI din fard și străinătate se pronunță despre eo-
C ordonatele de bază ale civilizației moderne — problemele societății, 
$ munca, opinia publică, curente de gîndire, profilul deceniului urmă- 
5 tor, viața afectivă, lumea anului 2 000 etc.

>-/ • ȚARA : Date de bază despre județele țării : populație, trecut
/ istoric, economie, cultură, transporturi, turism.
S • GHIDUL HOTELIER AL ROMÂNIEI — Puncte turistice, hoteluri, 
S moteluri, popasuri.

5 • PLUS : Cronicile anului. Abecedarul părinților. Testele automo
bilistului. Codul contemporan al politeții.

e PLUS i Cele mai modeme teste distractive de studiere a persona
lității
• PLUS : Zeci de pagini cu literatură captivantă. Umor, planșe 

colorate, caricaturi.
PESTE 400 DE PAGINI. Ghidul care vă însoțește de-a lungul unui 

an întreg cu informația sa completă și pusă la zi.

? • UNIVERSUL : Bibliotecile lumii. Omul In Lună. Istoria concern
<? trata a costumelor ți mobilierului. Tn adîncurile „Continentului albas- 
? tru".

PESTE CÎTEVA ZILE fN LIBRĂRII 
Șl CHIOȘCURILE DE DIFUZARE 

A PRESEI

însușirea lor nu conduce spontan la 
modelarea omului. Ea este chemată 
să desfășoare o amplă și completă o- 
peră de educare a tineretului. Des
cifrată, această operă educativă în
seamnă pregătirea temeinică pentru 
muncă și viață a tineretului, inocu
larea convingerii și hotărîrii de a se 
angaja activ in opera de desăvîrșire 
a edificiului socialist In patria 
noastră. A educa tineretul aflat pe 
băncile școlii mai înseamnă 
ma fiecărui elev un profil 
măsura exigențelor moralei 
niște, a umanismului epocii

O activitate de aproape un 
veac, în domeniul școlii, prezența di
rectă în mijlocul elevilor îmi permit 
să consider că avem un tineret minu
nat, devotat cauzei partidului, mindru 
de realizările prezentului socialist și 
liotărît. să adauge prin eforturi pro
prii . altele noi, încorporîndu-le în 

- procesul istoric de ridicare a patriei 
pe noi trepte ale progresului și ci
vilizației. Spre marea noastră mîn- 
drie. la conturarea acestui profil mo
ral a! tinerei generații școala și slu
jitorii ei au adus o contribuție de
terminantă. Nu-i mai puțin adevărat 
însă că în munca educativă a școlii 
se manifestă și destule neajunsuri, 
nu sînt valorificate pe deplin toate 
posibilitățile existente; eforturile 
școlii, ale organizațiilor de copii și 
tineret, ale organelor de stat și obș
tești nu sînt întotdeauna corelate în 
mod corespunzător, astfel incit multe 
din problemele muncii educative 
nu și-au găsit soluționările cele 
mai adecvate. Există, deci, tn a- 
ceastă direcție mult loc pentru mai 
bine, pentru o activitate educativă 
mai rodnică.

Anii școlarității sînt o etapă de co- 
vîrșitoare însemnătate în formarea 
conștiinței sociale, a convingerilor și 
viziunii asupra marilor probleme ale 
vieții și societății. De aceea, ridicarea 
nivelului calitativ al activității educa
tive impune, în mod necesar, o mai 
judicioasă valorificare a conținutului 
educativ al lecțiilor, o întărire a ca
racterului ideologic al procesului de 
învățămînt. Este datoria noastră, a 
corpului profesoral, să valorificăm 
pasiunea tineretului pentru adevăr și 
mari idealuri. Este timpul să se în
țeleagă că nu există obiect de studiu 
și nici lecție care să nu-și poată a- 
duce contribuția la realizarea educa
ției comuniste a elevilor. Stă în pu
terea profesorului să sesizeze și să 
valorifice filonul educațional prezent 
în conținutul lecțiilor prevăzute de 
programele școlare.

Opiniile potrivit cărora educația 
s-ar realiza spontan, prin simple 
transmiteri ale cunoștințelor trebuie

a-i for- 
etic pe 

.’omu- 
noastre. 
sfert de

CIT PĂGUBEȘTE In drum spre Tirana

(Continuare în pag. a IV-a)

INDUSTRIA PENTRU
..CONCEDIILE

MAȘINILOR
® RANDAMENTUL FIECĂREI MAȘINI, AL FIECĂRUI UTILAJ 
ESTE ÎN RELAȚIE DIRECTĂ CU TIMPUL DE FUNCȚIONARE... 
• ...IAR FRECVENȚA ÎNTRERUPERILOR ACCIDENTALE RE
FLECTĂ SPIRITUL

UZINEI
GOSPODĂRESC AL COLECTIVULUI 

Șl AL CONDUCERII SALE
Mașinile și utilajele sînt 

nentă principală a avuției 
în care statul a investit 
liarde de lei. Ele constituie, după 
cum se știe, partea activă a fondu
rilor fixe din economie — iar utili
zarea cit mai completă a 
de timp al mașinilor și __  ____
indiferent că este vorba de fond de 
timp planificat, disponibil sau calen
daristic, stă la baza creșterii produc
ției industriale, a productivității 
muncii sociale. In multe întreprin
deri, folosirea cît mai deplină a fon
dului de timp al mijloacelor tehnice 
este din ce în ce mai mult rezul
tatul aplicării consecvente a mă
surilor de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, măsuri care vi
zează — în ultimă 
carea judicioasă a 
nilor

o compo- 
naționale, 

mi-

fondului 
utilajelor,

și utilajelor

instanță — 
capacității 
in cadrul

încăr- 
mași- 
unui

a-

au făcut o escală la București
DELEGAȚIA DE PARTID Șl DE STAT

DIN R. P. CHINEZĂ
In ziua de 26 noiembrie, o dele

gație de partid și de stat din Re
publica Populară Chineză, formată 
din tovarășii Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, conducă
torul delegației, Li Te-sîn, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, membru al Comisiei 
militare de pe lingă C.C., coman
dant adjunct al marii regiuni mili
tare a Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, președintele Comite
tului revoluționar al provinciei An- 
hue, locțiitorul conducătorului de
legației, Cian Ta-ci, 
C.C. al P.C. Chinez, 
trupelor de artilerie 
Populare Chineze de
Cian, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Van Siou-zhen, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
muncitoare textilistă, membru al 
Comitetului revoluționar al orașu
lui Șanghai, în drum spre Tirana, 
a făcut o scurtă escală la București.

Băneasa, delegația 
de tovarășii Paul 
membru al Comi- 

al Prezidiului

membru al 
comandantul 
ale Armatei 
Eliberare, Li

Pe aeroportul 
a fost salutată 
Niculescu-Mizil, 
tetului Executiv,
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, general
colonel Ion Gheorghe, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, șeful Ma
relui Stat Major, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., general-maior Ion 
Popescu, comandantul artileriei for
țelor armate.

Au fost de față Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Era prezent, de asemenea, Iosif 
Pogace, ambasadorul R. P. Albania 
la București.

In cinstea oaspeților a fost oferit 
un dejun, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

— Să-mi sară ochii dacă 
am făcut o pagubă mai 
mare de 100 000 lei 1...

Cui aparține fraza aceasta 
„colorată" (pentru a cărei 
reproducere textuală ne ce
rem scuze) ? Unui spărgător 
de profesie ’■ aflat în ..re
paus" pentru... memorii ? 
Unui delapidator pe care 
legea l-a așezat la locul lui, 
dincolo de gratii ? Cititorul 
are toate motivele să creadă 
acest lucru.

Și totuși, eroare 1 Omul 
care a rostit senin cuvintele 
de mai sus își vede liniș
tit de ale lui. Arată bine, 
mersi, obrajii roșii exprimă 
sănătate și mulțumire.

— Lumea e rea, asta-f I 
Am mulți dușmani... Mi-au 
scos atîtea zvonuri. Dar zău 
dacă am pricinuit pagube 
mai mari de 100 000 lei...

Cine este cel care se „a- 
pără" astfel ? (Nu-i tresare 
nici un mușchi al feței cînd 
se jură că n-a furat mai 
mult de o sută de mri. Ca 
și cum ar zice : ce naiba, 
sînt om cinstit — dacă vă 
spun eu că nici un ban mai 
mult !) Este Gheorghe Croi
toru, fostul președinte al 
cooperativei agricole de 
producție din comuna In
dependența, județul Galați. 
E drept, încă în urmă cu 
peste doi ani oamenii l-au 
destituit din această funcție 
de răspundere. Iar dacă re
amintim aceste lucruri, o_fa
cem pentru că nici pînă în 
clipa de față, în acest caz, 
nu s-a intrat în legalitate. 
Cum s-au petrecut lucru
rile T

...2 iunie 1967. Adunarea 
generală a cooperatorilor 
din Independența îl desti- 
tuia pe Gh. Croitoru din 
munca de președinte. Și o- 
dată cu el. pe Ștefan An

furase, rlsl-rea obștească,
pișe în dreapta și în stînga. 
Comitetul comunal de par
tid ia act de opinia adună
rii generale. îl pune în dis
cuție pe Croitoru și-l trage

u-abuzuri repetate, viață 
șoară în tovărășia unor ele
mente necinstite, servile, 
puse pe căpătuială. O revi
zie contabilă cercetează pe 
îndelete această situație și

Lingura de păcură
în putina cu smintină
...SAU URMĂRILE „SURZENIEI" FAȚĂ DE 
GLASUL OBȘTEI RIDICAT IN APĂRAREA

AVUTULUI COOPERATIVEI
gheluță, Stoian Pană și Va- 
lerică Dinu, toți făcînd par
te din fosta conducere. 
Dezbaterea cooperatorilor a 
fost străbătută de un pu
ternic sentiment de indig
nare. Croitoru et compa
nia își bătuse joc de ave-

anchetă socială

ta răspundere pentru aba
terile de la disciplina de 
partid și financiară, pentru

stabilește pagube de sute de 
mii de lei

Ce trebuia să urmeze 
după toate acestea ? E de la 
sine înțeles : acțiunea legii. 
Eforturile unui sat întreg, 
consacrate muncii cinstite 
pentru dezvoltarea și întă-

rîrea cooperativei agricole 
de producție, nu pot fi tă
vălite în noroi de o bandă 
de pungași fără ca aceștia 
să rămînă nepedepsiți. Și 
totuși, pare paradoxal, dar 
în „afacerea de la Indepen
dența" lucrurile nu au că
pătat acest curs normal. De 
ce ? Ne-am pus și noi între
barea, așa cum și-au pus-o, 
cu incandescența unei drep
te indignări. în scrisoarea 
adresată redacției, mai 
mulți cooperatori din locali
tatea amintită.

Este locul aici să facem 
următoarea precizare : ar 
fi nedrept să imputăm or
ganelor de anchetă că nu 
s-au ocupat de acest caz. 
La procuratura județului 
Galați se află nu mai puțin 
de 11 volume cu sute de pa
gini — declarații. ■ '
contabile, revizii, i
tize, contraexpertize, 
este însă redus la 
prin actul final — 
nanța de refuzare a 
cesulul pena' emisă 
aceeași procuratură ! Mo
tivul ? Faptele comise nu ar 
prezenta pericolul social al 
unei infracțiuni

Așa să fie ? Să fi greșit 
oare adunarea generală a 
cooperatorilor cînd l-a des
tituit pe Gh Croitoru ? 
Oare critica, învinuirile a- 
duse de comitetul comunal 
de partid au fost nedrepte?

situații 
exper- 

Totu! 
i zero 

ordo- 
pro- 

de

N. Griaore-M»RASANU 
Florian BRATEȘU

(Continuare în pag. a II-a)

schimb de lucru, asigurarea condi
țiilor pentru desfășurarea lucrului 
în mai multe schimburi, limitarea la 
strictul necesar a duratei întreru
perilor în producție, întreținerea 
și repararea judicioasă a fondurilor 
fixe nemijlocit productive. Nu în- 
tîmplător, în trimestrul III al aces
tui an, gradul de utilizare a fondu
lui de timp al mașinilor și utilaje
lor din ramura construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor
— Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini deține, de pil
dă, peste 60 la sută din volu
mul total al mașinilor-unelte — 
prezintă o ușoară, dar vădită 
tendință de îmbunătățire în ra
port cu trimestrele anterioare.

Totuși, caloulele de la fața looului 
și datele statistice comparative
rată că, în diferite ramuri, re
zervele de folosire a fondului 
de timp planificat al mijloa
celor tehnice sînt departe de a fi 
valorificate integral ; pe ansamblul 
unităților Ministerului Industriei 
Metalurgice, aceste rezerve însu
mează 15.4 la sută din fondul de 
timp planificat, pe ansamblul între
prinderilor Ministerului Industriei 
Chimice — 13,9 la sută, ale Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini — 6.4 la sută. Aceste posi
bilități reale interne se puteau tran
sforma in surse certe de sporire a 
producției industriale, dacă se evi
tau întreruperile neplanificate, adică 
opririle in funcționarea utilajelor 
pentru reparații accidentale, sau cele 
generate de lipsa torței de muncă, 
a energiei electrice și a materialelor.

Consecințele valorificării acestor 
posibilități sînt evidente: fapt este 
că rezultatele pozitive, care se pu
teau obține dacă fondul de timp ni 
mașinilor și utilajelor era folosit 
cît mai judicios, au un echivalent 
de reci și sute de milioane de lei 
producție industrială, tn acest fel, 
ar fi putut crește substanțial pro
ducția de metal a țării, la toate 
sortimentele solicitate, producția de 
îngrășăminte și articole chimice și 
cea a industriei construcțiilor de 
mașini. Fiindcă legătura dintre gra
dul de utilizare a fondului de timp
— planificat, disponibil sau calen
daristic — al mijloacelor tehnice 
și volumul producției Industriale 
este directă, nemijlocită.

Ne oprim la cîteva exemple, 
mai precis Ia acele întreprinderi 
care tn trei trimestre din acest 
an și în luna octombrie nu au va
lorificat pe deplin rezervele existen
te în acest domeniu. Mai întîi, din 
industria metalurgică. Fabrica de 
produse refractare Alba folia,

Petre NEDELCU 
Eugen FIERARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

DELEGAȚIA DE PARTID Șl DE STAT
DIN R. D. VIETNAM

In ziua de 26 noiembrie, o dele
gație de partid și de stat a Repu
blicii Democrate Vietnam, formată 
din tovarășii Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, conducă
torul delegației, și Nguyen Van 
Dao, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării din R. D. 
Vietnam, în drum spre Tirana, a 
făcut o scurtă escală la București.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășii Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al Comi-

tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Ho Tu Truc, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R. D. 
Vietnam la București, și membri ai 
ambasadei, precum și Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud în România.

Era, de asemenea, de față Iosif 
Pogace, ambasadorul R. P. Albania 
la București.

In cinstea oaspeților a fost oferit 
un dejun, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

DELEGAȚIA PARTIDULUI
POPULAR LAOȚIAN

tn ziua de 26 noiembrie, o dele
gație a Partidului Popular Laoțian, 
condusă de Kan Su, membru al Co
mitetului Permanent al C.C. al 
Partidului Popular Laoțian, în 
drum spre Tirana, a făcut o scurtă 
escală la București.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului Exe-

cutiv al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
șeful Secției internaționale a C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Iosif Pogace, am
basadorul R. P. Albania la Bucu
rești.

în cinstea oaspeților a fost oferit 
un dejun, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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„Scurt
p© doi“

Sub titlul de mai sus, sem
nalam la 6 mai că întreprinde
rea județeană de construcții 
Craiova tergiversează termina
rea sistemului de alimentare cu 
apă de la I.M.A, Strehaia-Me- 
hedinți. (Lucrarea trebuia ter
minată, conform contractului, 
la 31 dec, 1968). „In urma sem
nalului., critic din „Scînteia" — 
ne scriu din nou tovarășii de 
la Strehaia — s-a prezentat la 
noi chiar directorul întreprin
derii de construcții, inginer A- 
drian Gornoviceanu. După ce 
ne-a dojenit că nu trebuia să 
facem „atîta scandal", a trimis 
o echipă să continue lucrările. 
Dar după ce a executat racor
dul de la puț, la castel, s-a re
tras lăsînd iarăși o... restanță 
și anume casa pompelor, fără 
de care racoidul nu are nici o 
valoare. Ba, mai mult, lucrările 
făcute se pot deteriora pe tim
pul! iernii, aducînd pagube și 
mai mari" Cum se vede, atunci, 
în mai, reproșul a fost blind. A- 
bia acum începe 1

Auto- 
alandala

Din autogara Suceava pleacă, 
zilnic, multe mașini. încotro ? — 
e mai greu de știut. Nicăieri, 
în autogara, nu există măcar un 
indicator de traseu, iar mașini
le (lipsite și ele de indicatoare) 
parchează unde apucă. In aces
te condiții, pînă să prindă cursa, 
călătorii fac alte... curse in cău
tarea autobuzului dorit. De mul
te ori reușesc doar să afle că 
„a fost pe-aici, pe undeva, dar... 
a plecat". Asta, firește, atunci 
cină autobuzele pleacă. Pentru 
că, adeseori, se întorc cu că
lători cu tot la garaj. Pasămite, 
sînt... în pană. Situația nu este 
de azi, de ieri. Persistă de ani. 
Cu toate că a fost sesizată in 
repetate rînduri, direcția jude
țeană de transporturi auto întîr- 
zie să ia măsurile corespunză
toare. Le autogara e o întrea
gă harababură, iar călătorii 
n-au încotro Semn sigur că di
recția județeană n-a autoimpri- 
mat încă o... direcție normală.

Stejari 
legendari

Acoperit în urmă cu secole 
de imense păduri, județul Il
fov posedă și astăzi cîțiva ar
bori cu... antecedente istorice. 
Astfel. în comuna Grădinari se 
află „stejaru' haiducului Câ- 
tăriuță", în comuna Grădiștea — 
„stejarul lui Vlad Țepeș". în 
pădurea Mereni-Ștefan sînt 
mulți' stejari ziși ai lui Grivei, 
iar în lunca Celuț, din comuna 
Drăgășani, se găsesc plopii lui 
Cîrîă în sfîrșit, în comuna 
Schela se -află un alt stejar care, 
deși nu poartă nici un nume, 
are, în schimb, o tulpină cu 
circumferința de... patru me
tri I Toți acești arbori, intrați 
în legendă, au fost declarați, re
cent, monumente ale naturii, 
recomandîndu-se ocrotirea' lor.

Profilaxia greșelii în ac
tivitatea administrativă, a 
oricăror acte mai mult sau 
mai puțin arbitrare săvîr- 
șite de unii funcționari 
constituie unul din subiec
tele care de cîtva timp re
vin în numeroase discuții 
și capătă un relief tot mai 
pronunțat în diferitele se
sizări ale’ cetățenilor. Pro
blema merită, într-adevăr, 
să fie analizată cu atenție 
pentru că, în acest dome
niu, (ca, de altfel, în atîtea 
altele), nici o greșeală nu 
poate trece fără a lăsa 
urme, fără ca cineva să-i 
suporte consecințele.

Firește, ideal ar fi ca pe 
acest teren să nu apară 
nici o eroare. Deocamdată 
însă s-ar părea că o ase
menea țintă este cel puțin 
hazardată. Pentru că, foarte 
adesea, în astfel de situații, 

■sîntem puși în fața unui 
argument care dezarmează : 
„nicăieri nu se poate lucra 
în așa fel încît să se ex
cludă orice greșeală". Și nu 
o dată, de la acest argument, 
printr-o ciudată întoarcere 
a lucrurilor pe dos, se a- 
junge la concluzia că a- 
proape fiecare eroare s-a 
produs fiindcă, pur și sim
plu, era inevitabil, era chiar 
normal să se producă.

Acum un an și ceva, con
ducerea exploatării fores
tiere din satul Finiș, ju
dețul Bihor, i-a cerut mun
citorului Florian Matei cer
tificatul său de naștere și 
ale celor doi copii ai lui 
pentru a-i completa cartea 
de muncă. A predat cele 
trei acte în mîna funcțio
narului Ciolac loan. Cînd 
le-a cerut însă înapoi, i s-a 
răspuns că nu se mai gă
sesc. A făcut omul de a- 
tunci și pînă acum patru 
sesizări, a dat telefoane, s-a 
deplasat personal (căci în
tre timp s-a transferat la o 
altă întreprindere) pînă la 
sediul exploatării, dar nici 
pînă acum n-a intrat în po
sesia actelor dispărute.

Nu de mult, Consiliul 
popular al comunei Suraia 
din județul Vrancea a co
municat Consiliului popular 
al sectorului 3 din București 
că nu poate face înregis
trarea căsătoriei cetățeanu
lui Victor Pu.șcașu, domici
liat actualmente în str. 
Radu Cristian nr. 4, deoa
rece acesta, după cum re
zultă din actele de stare ci
vilă ale comunei respective, 
este căsătorit. Ba, mai mult, 
cică s-au făcut verificări 
suplimentare și s-a consta
tat că. respectivul nu este 
nici divorțat. în această si
tuație, Consiliul popular 
al comunei Suraia ce
rea ca, în conformitate cu 
prevederile legii, cazul în 
speță să fie înaintat organe
lor de urmărire penajă. 
Victor Pușcașu era învi
nuit de bigamie. A fost 
chemat imediat la serviciul 
stării civile al sectorului 3. 
Explicațiile lui nu erau însă 
suficiente pentru a lămuri 
lucrurile și... a trebuit să 
plece imediat la Suraia. 
Aici, după o zi întreagă de 
investigații, a reușit să-i 
convingă pe cei de la con
siliul popular că el nu. are 
nici o vină, că în realitate 
s-a făcut o greșeală în- 
tr-unul din registrele de 
stare civilă, numele său 
fiind atribuit altei persoane.

Era oare obligatoriu ca 
în aceste două situații — 
ca să ne limităm doar la 
ele — lucrurile să ia ase
menea întorsături neaștep
tate ? Răspunsul este, ca și 
în multe alte cazuri simi
lare, categoric : nu 1 Este 
însă cu totul anormal fap
tul că aproape niciodată cei 
ce săvîrșesc asemenea erori 
nu sînt trași Ia răspundere 
(se înțelege — în mod efec
tiv, nu formal) pentru ele. 
De prisos să mai spunem 
că, în felul acesta, se creea
ză un climat nociv, propice 
perpetuării formalismului 
și superficialității în mun-

că. Dar ceea ce intrigă și 
mai mult în astfel de cazuri 
este faptul că cei vinovați 
nu se simt obligați și nu 
întreprind nimic nici măcar 
pentru a repara — firește, 
atît cît acest lucru mai este 
posibil — greșelile ale că
ror consecințe le suportă, 
de regulă, oameni ce nu au 
absolut nici o vină.

E o afirmație, în spriji
nul căreia pot fi 
numărate alte 
Neiman Ileana 
rești, str. Galați 
cerut I.A.L. nr.
3, să-i întocmească formali
tățile necesare pentru re
ținerea chiriei din salariul 
pe care-1 primește. Func
ționarii de la I A.L. n-au 
dat însă curs acestei cereri. 
Nici repetatele insistențe 
ale solicitantei nu i-au de
terminat să-și modifice cî- 
tuși de puțin răspunsurile 
lor stereotipe și complet

aduse ne- 
exemple. 

din Bucu- 
nr. 163, a 

2, Centrul

unei hotărîri judecătorești 
definitive autorul greșelii 
nu a consimțit să treacă la 
repararea ei. O simplă e- 
roare s-a transformat ast
fel, prin refuzul de a o 
corecta, într-un abuz grav 
care, firește, trebuie să fie 
sancționat ca atare.

Desigur, cazurile de acest 
gen sînt rare și ele nu mo
difică un element esen
țial și anume acela că, pînă 
la urmă, indiferent de vo
ința unuia sau altuia, orice 
greșeală este și trebuie 
să fie reparată. Problema 
care se pune însă este cum 
și cine face acest lucru. Am 
spus mai sus că, de regu
lă, consecințele unei gre
șeli survenite în sfera re
lației instituție-cetățean le 
suportă, pe nedrept, a- 
cesta din urmă. Trebuie să 
recunoaștem însă că afir
mația este numai în parte 
adevărată. Pentru că, în
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Ce
zăpușeală!

în comuna Mihăilești (Buzău), 
contabilul cooperativei agrico
le și gestionarul cooperativei de 
consum se înțelegeau de minu
ne. Mai ales atunci cînd era vor
ba de afaceri personale, în de
trimentul intereselor obștești. 
Pe hîrtie, gestionarul coopera
tivei de consum „livra" diferi
te materiale cooperativei agri
cole. Pențru aceste, materiale 
(care, în realitate nici nu exis
tau), cooperativa agricolă plă
tea bani grei Sumele erau îm
părțite între cei doi : contabil 
și gestionar. Multă vreme afa
cerea a mers strună, fiindcă 
membrii consiliului de condu
cere din cooperativa agricolă și 
mai ales comisia de revizie au 
stat de lemn Tănase. Dar iată 
că a picat, pe nepusă masă, o 
comisie de control. Nu a. fost 
greu să se constate o delapidare 
în valoare de 215 000 lei. Epilo
gul ? în prezent contabilul și 
gestionarul, meditează La rece. 
Și cu toate astea, îi trec nădu- 
șelile !

Și a „mers“, 
ca la gară

în noaptea de 25 spre 28 no
iembrie, serviciul de transpor
turi feroviare din cadrul Inspec
toratului General al Miliției, în 
colaborare cu serviciile cores
punzătoare din Inspectoratul mi
liției municipiului București, a 
organizat o acțiune pentru de
pistarea elementelor infractoare 
din Gara de Nord. Au fost re
ținute, cu acest prilej, 152 de 
persoane (43 de indivizi fără 
nici un act de identitate, 4 in
fractori urmăriți de multă, vre
me, în vederea arestării, 3 
prostituate. 7 vagabonzi minori 
precum și indivizi scandalagii, 
huligani etc) Astfel de acțiuni, 
deosebit de utile pentru păstra
rea ordinii în locurile aglomera
te sau de largă circulație, vor 
continua și în viitor.

Rubrică redactată de s 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Gheorgh® DAVID

cu sprijiriul corespondenților 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Ne vine greu să acceptăm 
toate acestea și ne depla
săm la Independența. De 
altfel, scrisoarea cooperato
rilor adresată redacției o- 
bliga la un răspuns.

Aici, la fața locului, deși 
a trecut atîta timp, ne 
este dat să aflăm o sumă 
întreagă de fapte din care 
reiese limpede că fostul 
președinte practica înfrup- 
tarea fără scrupul din avu
ția cooperatorilor, abuzurile 
grosolane, falsurile în acte 
și scăzămintele ilegale pen
tru acoperirea risipei. Luăm 
un caz, la întîmplare: în 
procesul verbal al reviziei 
efectuate de către Victor 
Mihalache și Ion Dorobanțu 
se consemnează : „16 500 li
tri vin neînregistrați în 
acte. Președintele, se spune 
mai departe, insistă să se 
înregistreze numai 4 000 li
tri de vin, altfel... nu va 
semna procesul verbal”.

— De ce ați refuzat să 
semnați procesul verbal ? 
— îl întrebăm pe Croitjru.

— Să nu mă facă, că am 
să spun totul 1

— Aveți ceva de adăugat 
în apărarea dv. ?

— Acestor revizori le-am 
tăiat patru pui, le-am dat 
de băut pînă...

Fostul președinte se înfu
rie, „uită" să fie decent 
Dar, din izbucnirea sa, re
ținem cel puțin două lu
cruri nu lipsite de interes. 
Primo: a încercat să-i cum
pere printr-un ospăț (cum 
se mai obișnuiește și în alte 
părți, din păcate 1). pe cei 
îndrituiți să controleze, să 
constate cinstit, nepărtini
tor o stare de fapt; se
cundo : puii și vinul și toa
te celelalte cîte or mai fi 
fost erau din avutul coo
perativei. nu aduse de la 
Croitoru din ogradă. Acest 
ultim „amănunt" indică 
limpede cu ce ușurință își 
îngăduia fostul președinte 
să manevreze bunuri pe 
care nimeni nu are voie să 
le risipească, ele făcînd 
parte din averea obștească, 
parte intangibilă. Aceste 
apucături ale lui Croitoru 
au proliferat zeloși... disci
poli la Independența. Vorba 
ceea : dacă fură primarul, 
de ce să nu fure și nota-

Ati construi o bode
9

prevenire sau remediere a 
acelor acte de inechitate 
care, emanînd de la o in
stituție ori alta, îi pot a- 
duce cetățeanului tot fe
lul de prejudicii.

Csobot Fabian, din Cîm- 
pia Turzii, str. Ștefan cel 
Mare nr. 12, primește de 
trei ani de zile o pensie 
mai mică decît cea care, in 
mod normal, 1 se cuvine. 
Cauza î Este de-a dreptul 
stupidă : în adeverința eli
berată de uzina „Industria 
strmei", în cadrul căreia 
a lucrat 22 de ani ca mun
citor în atelierul de im
pregnare a cablurilor, ci- S 
neva i-a schimbat înca
drarea și locul de muncă, 
trecîndu-1 ca muncitor le
gator colaci-cabluri (1 ?). în 
mod normal, cetățeanul ar 
trebui să aibă la dispoziție 
o cale simplă și eficientă 
pentru a obține înlăturarea 
acestei greșeli, iar instituția 
vizată să fie obligată ime
diat să pună în mișcare un 
instrument tot atît de efi
cient de saricționare a sa
lariatului vinovat și de re
cuperare a tuturor pagube
lor înregistrate din cauza 
lui. Practic însă, în prezent, 
o asemenea posibilitate nu 
există. Csobot Fabian s-a 
adresat oficiului de pensii 
care, spre surprinderea sa, 
i-a răspuns că dacă gre
șeala ar fi fost făcută de 
oficiul respectiv s-ar mai 
fi putut reveni asupra ei, 
dar cum aceasta a fost să- 
virșită de întreprinderea 
care l-a scos la pensie, nu 
mai e posibilă nici o reve
nire, decît o eventuală re
cuperare a pagubelor pe ca
lea unei acțiuni judecăto
rești. Ca și cînd efectua
rea aceleiași despăgubiri ar 
trebui să difere neapărat de 
la instituție la instituție și 
una să o facă mai compli
cat decît alta. Tot în a- 
ceastă ordine de idei ar 
mai putea fi menționate și 
alte proceduri asemănătoa
re prin intermediul cărora 
nu se realizează decit com
plicarea unor chestiuni ce 
sînt, în fond, extrem de 
simple. Aurelian Bejinariu 
din București a cerut rec
tificarea a două erori ob
servate de el în actul de 
naștere al fiicei sale, act ce 
fusese astfel înregistrat în 
registrul de stare civilă de 
la Consiliul popular al co
munei Văgiulești, județul 
Gorj. Pentru aceasta a tre
buit să apeleze la aju
torul ..................
rului 
și să 
vărat 
tință 
solut 
funcționarul 
greșelile menționate, 
proces intentat împotriva... 
nimănui, prin care eroa
rea este îndreptată fără a 
fi însă în nici un fel în
criminată !

In asemenea situații, sim
plificarea modalității de 
repunere rapidă a cetățea
nului în drepturi și de tra
gere efectivă la răspunde
re a celor vinovați apare 
ca o soluție absolut nece
sară... . în același timp se 
impune însă ca pretutin
deni, pe toate treptele ie
rarhiei administrative, să 
se adopte măsuri ferme 
pentru înlăturarea uneia 
dintre cele mai grave erori 
ce se poate săvîrși : aceea 
de a trece cu vederea și de 
a nu sancționa pe cei ce 
nu-și îndeplinesc așa cum 
se cuvine îndatoririle lor 
de serviciu. Numai în con
textul acestei exigențe pro
blema dezdăunării și repa
rării prejudiciilor aduse 
cetățeanului și-ar găsi o 
rezolvare în spiritul celei 
mai depline echități și s-ar 
crea, față de el, un climat 
de stimă și respect necon
diționat in fiecare serviciu 
sau instituție ce lucrează 
cu publicul.

care să aducă
venit peste... un secol ?

La 10—15 km depărtare de Iași, pe 
șoseaua Bucureștiului, se află mote
lul „Bucium". Construcția solidă, ca 
de cetate, terasele întinse, sălile 
largi, mobilierul, celelalte dotații îți 
atrag atenția și te fac să înțelegi, 
dintr-o privire, că proprietarul loca
lului a fost nespus de galanton. N-a 
făcut nici o economie, a ținut cu tot 
dinadinsul ca lucrarea lui să fie lu
xoasă, să „ia ochii". Și a reușit : to
tul e scump, totul în jur strălucește. 
Un singur lucru lipsește motelului : 
viața. Ntâ e nici o exagerare — mo
telul „Bdcium" n-are viață.

— Cît a costat localul ? — l-am 
întrebat pe unu! dintre reprezentanții 
comerțului local.

— Vreo 4 milioane...
— Și sînt speranțe ca această in

vestiție să fie recuperată ?
— Pentru moment, „Buciumul" e 

puțin rentabil (vara). Dar să știți că 
titularul investiției e O.N.T. Oficiul 
l-a construit, noi l-am exploatat un 
timp... acum îl exploatează O.N.T. 
(îl exploatează în pierdere — n.n.).

Să ne oprim o clipă și să facem 
o reconstituire a faptelor. Direcția 
generală de hoteluri și restaurante 
din O.N.T. investește 4 milioane în- 
tr-un local amplasat la o margine 
de cîmp sterp, în imediata vecină
tate a orașului. Cum era și de aș
teptat, în loc de beneficii, sînt în
registrate mereu pierderi.

Se înțelege că orice comerciant 
destoinic, căruia îi stă la inimă efi
ciența investițiilor, caută din capul 
locului să grăbească, pe cit posibil, 
recuperarea banilor cheltuiți. Prin 
urmare, el urmărește să fixeze ter
mene de recuperare a investițiilor cît 
se poate mai apropiate. Așa stau lu
crurile din punct de vedere teoretic. 
Practic ? Ne-am aruncat privirile a- 
supra tabelului care cuprinde inves
tițiile mai importante făcute de M.C.I. 
în ultimii ani. Nu intenționăm — de 
altfel nici n-ar fi posibil — să pu
blicăm un catalog al tuturor investi-

țiilor și, alăturat, prevederile de re
cuperare a banilor cheltuiți. Pentru 
edificare, dăm totuși cîteva exemple 
mai semnificative : în bufetul „Mi- 
niș" din București au fost investite 
2,8 milioane lei ; termen de recupe
rare 17 ani I Cofetăria „Migdala" 
București 800 000 lei — 8 ani ; bufet 
expres „București" — 1,250 milioane
— 16 ani; complex „Grigorescu" 
Cluj — 2.250 milioane — 28 ani ; 
complex nr 10 București — 2,162 
milioane — 39,3 ani 1

Rămîi literalmente stupefiat de 
larghețea cu care direcțiile comercia
le planifică recuperarea investițiilor. 
Ai senzația vagă că la baza planifi
cării respective n-au stat chibzuință, 
studiul aprofundat, ci mai degrabă 
hazardul. In fond, cui i-ar conveni 
să investească din propriul buzunar 
și cu bună știință milioane, a căror 
reîntoarcere în circuitul economic să 
se „realizeze" după 8. 17, 28 sau 39 
de ani ?

Am fi dorit să știm precis care per
soană, dintr-o direcție comercială oa
recare, planifică efectiv recuperarea 
investițiilor și să avem cu d-sa uh 
schimb de 
descifrăm, 
riile care 
termenelor 
gem exact 
nificat să-și recupereze investițiile în 
40 de ani și nu în 50 și invers. In 
acest scop, ne-am deplasat la Di
recția Generală Comercială a Capita
lei (oraș în care se fac cele mai mul
te și mai mari investiții). Prima vi
zită am făcut-o contabilului șef. 
„Persoana care planifică recuperarea 
investițiilor ? Cred că serviciul or
ganizării comerțului trebuie să știe"
— ne-a răspuns evaziv interlocuto
rul, ca și cînd d-lui n-ar fi făcut 
parte din conducerea direcției co
merciale...

Luăm totuși informația în serios 
și iată-ne la serviciul organizării. 
Șeful acestui serviciu „crede" altce-

păreri. Intenționam să 
pînă în amănunt, crite- 
stau la baza planificării 
de recuperare. Să înțele- 
de ce un magazin e pla-

si tratament in stațiunile balnco-climaterice
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în drep- 
condițiile

luni de 
n-au a- 
Și nici
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zecipildă, ce de

indiferente: „mai aveți
răbdare, o să vă sosească 
actele la instituția unde 
lucrați". Intre timp au tre
cut însă aproape 6 
zile, iar actele tot 
juns la destinație.
nu puteau ajunge, deoare
ce funcționarii respectivi 
le trimiseseră în altă parte. 
Era evident că greșeala le 
aparține lor, dar cînd a 
fost vorba de suportarea 
consecințelor (penalizările 
pentru neachitarea la timp 
a unei chirii pe care ei 
încă nu o stabiliseră I), s-au 
grăbit să le treacă imediat 
în contul petiționarei, ca și 
cînd aceasta ar fi avut, din 
oficiu, datoria de a plăti, 
pentru ei. toate oalele 
sparte 1

Errare humânun est — 
ne amintește un vechi dic
ton, a cărui valabilitate ni
meni nu o poate contesta 
Dar cît de omenească mai 
poate fi oare o greșeală a- 
tunci cînd cel ce a săvîr- 
șit-o perseverează în ea. 
cînd lasă ca urmările aces
teia să le suporte alții sau 
— și mai grav — cînd nici 
sub spectrul constrîngerii 
nu face nimic pentru a o 
repara ? Judecătoria din 
Tg. Cărbunești a stabilit că 
președintele Consiliului 
popular al comunei Stoina, 
județul Gorj, a săvîrșit o 
eroare ale cărei prejudicii 
materiale și morale le su
portă cetățeanul loan Fota. 
Ca urmare, judecătoria a 
dispus dezdăunarea și re
punerea acestuia 
turi. Dar nici în

realitate, este păgubită cel 
puțin în aceeași măsură și 
societatea. Și cînd spunem 
acest lucru ne gîndim la 
numeroasele erori (mai a- 
les la cele ce nu sînt ime
diat înlăturate) care de
clanșează tot felul de re
clamagii șl sesizări, ce im
plică — pentru diferite au
torități — cercetări costisi
toare, o dezafectare fortui
tă a unei bune părți din 
fondul de timp ce ar tre
bui consacrat rezolvării al
tor probleme cu adevărat 
stringente și importante, 
precum șl o paradoxală 
menținere a unor funcțio
nari plătiți de stat, de 
multe ori numai pentru a 
îndrepta ceea ce strică al
ții care nu-și îndeplinesc 
așa cum trebuie îndatoriri
le lor profesionale.

Se știe că, în ultimul 
timp, în contextul înfăptui
rii unor măsuri de o ex
cepțională însemnătate pen
tru perfecționarea întregii 
activități administrative, 
s-a schimbat radical opti
ca prin care sînt privite ra
porturile dintre cetățean și 
instituția publică. Nume
roase legi și acte norma
tive elaborate au conturat 
mai pregnant atribuțiile și 
sarcinile multor instituții 
a căror unică menire este 
aceea de a-i servi cît mai 
bine pe cetățeni, de a apăra 
interesele lor. Cadrul aces
tor coordonate noi ale ac
tivității administrative se 
pare că impune însă și a- 
numite corective asupra 
diferitelor proceduri

rul ? Iată, de ,
clară organelor de anchetă 
Rada A Pană, pe atunci în
grijitoare la păsări : „Nu 
odată venea la fermă fostul 
contabil, Valorică 
Lua păsări, ouă, cît 
FARA NICI UN ACT.
nu știu cum făceau ei acolo, 
la contabilitate, că nicioda
tă nu m-au pus să plătesc 
pentru păsările luate fără 
forme I"

Dinu, 
voia. 

Și

nevalorificate". Zeci șl 
de cooperatori au scris ne
gru pe alb că la bețiile „or
ganizate" la „Vîntul turbat" 
luau parte cu regularitate 
fostul prim secretar al ra
ionului Galați, Gh. Zu- 
gravu, și alte persoane.

Este limpede azi. pentru 
oricine că Gh. Croitoru țin
tea ca prin aceste petre
ceri să tragă un folos pen
tru el, să-și ascundă abu-

judecătoriei secto- 
3, să strîngă probe 
intenteze un ade- 

proces, a cărui sen- 
nu conține însă ab- 
nici o referire la 

ce a făcut 
Un

Oficiului NaționalAgențiile
de Turism din întreaga țară au 
pus în vînzare locuri pentru o- 
dilină în stațiunile Bușteni, Si
naia, Predeal', Borsec, Sovata, 
Tușnad, Lacu Roșu — și pen
tru tratament balnear — la Căli- 
mănești, Căciulata, Olănești, 
Govora, Sovata, Borsec, Vatra 
Dornei, Slănic Moldova, Pucioa
sa, Sinaia, Herculane, 1 Mai, Baz- 
na, Ocna Sibiului, Sîngeorz, Bu- 
ziaș, Eforie Nord — în seriile

convenit de minune lui Gh. 
Croitoru și celorlalți. 
Timpul s-a scurs, multe din 
dovezi nu mai există și, 
așa, din expertiză în exper
tiză după atîția ani se a- 
junge la „slăbirea" specta
culoasă a pagubei (stabilită 
inițial, Ia peste jumătate 
de milion), la mai puțin de 
80 000 lei 1 Este momentul 
cînd intervine Procuratura 
județului Galați și' emite

ns

Lingura de păcură
în putina cu smîntină

Ce s-ar mai putea adăuga 
la această usturătoare iro
nie ?

Stăm de vorbă cu un coo
perator recunoscut prin 
hărnicia lui, Costică Gh. 
Stanciu. „Nu-i bine și 
nu i cinstit ce faceți, le-am 
spus nu o dată. V-am ales 
în frunte să vă purtați 
după lege". „Ce-i, mă, Cos
tică I — mă repezea Croi
toru. Tu faci legi cu mine?" 
Nu făceam legi. Ceream 
doar să le respecte. Că nici 
legea și nici funcția nu le 
dădeau dreptul lui Croitoru 
și celorlalți să-și bată joc 
de bunurile noastre, ale tu
turor, în excursii prin țară 
(exact cînd eram în vîrf de 
campanii 1) cu mașina coo
perativei, cu butoaiele de 
țuică șl vin Nici funcția și 
nici legea nu le îngăduiau 
să calce în picioare munca 
noastră, să o cheltuiască la 
chefurile devenite bătaia 
de joc a satului și care se 
țineau lanț la crama pore
clită de noi „Vîntul turbat".

Există între cele 11 do
sare de la Procuratura jude
țului Galați unul intitulat 
(nu am putut pricepe de 
ce 1) „Dosar cu declarații

zurile. Altfel cum de a avut 
curajul să afirme în plină 
adunare generală : „Da. E 
adevărat. Am onorat și eu 
pe cîte unul cu o dami
geana, două de vin, un caș, 
o pasăre. Pentru binele 
cooperativei însă... Că pînă 
nu dai darul, nu rezolvi ni
mic"

Stranie optică I Ea poate 
fi întîlnită înainte de toate 
la cei corupți ei înșiși de 
practica degradantă a „ciu
pelii", apucături de înde
părtată sorginte fanariotă. 
„Noi. cooperatorii, i-am 
ales pe Croitoru și pe cei
lalți în funcții de conducere 
ca să rezolve treburile de 
interes general prin muncă 
cinstită, nu cu „daruri". 
(Ion E. Șorcaru).

Multă vreme Gh Croitoru 
a negat abuzurile săvîrși
te, pagubele produse și, 
cum-necum, a determinat 
un adevărat cadril al ex
pertizelor și contraexperti- 
zelor Ce constata o exper
tiză infirma cealaltă. Eva
luările, stabilirea adevăru
lui se făceau la taraba toc
melilor „Mai Iasă tu, mai 
dă tu. închid eu un ochi, 
închide și tu !“ Lucru ce a

ordonanța de refuzare a 
procesului I

Adevărul, însă, nu putea 
fi legat la ochi. Pe bună 
dreptate Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agri
cole de Producție se adre
sează Procuraturii Gene
rale socotind nefondată or
donanța de refuzare a pro
cesului. „Menționăm, se 
spune între altele în plîn
gerea U.N C.A.P., că va
loarea pagubelor imputate, 
stabilite de Procuratura'ju
dețului Galați, în sumă de 
70 676 lei, este sub nivelul 
sumei de 100 324 lei recu
perată de la cei vinovați". 
Intr-adevăr, de la Croitoru 
și ceilalți au fost recupe
rați peste o sută de mii lei 
(iată de ce se cramponează 
el de această sumă ), cu 
circa treizeci de mii de lei 
mai mult decît dovedise o 
expertiză contabilă judicia
ră anterioară Simțindu-se 
însă cu musca pe căciulă, 
știind că și-au băgat mîi- 
nile pînă ia coate în ave
rea obștească, cei vinovați 
nu s-au scandalizat de a- 
ceastă „nedreptate", tăcînd 
chitic, sporind că lucrurile 
se vor inmormînta aici !.„

Procuratura Generala ad
mite plîngerea U.N.C.A.P., 
infirmă hotărîrea Procura
turii județene Galați, pe 
considerentul că „organele 
de urmărire penală nu au 
efectuat cercetări complete 
pentru lămurirea tuturor 
aspectelor. Din actele dosa
relor nu se poate reține 
că faptele săvîrșite în mod 
repetat de către Gh. Croi
toru și alții ar fi fost ce
rute de nevoile serviciului, 
sau că nu ar prezenta pe
ricolul social al unei infrac
țiuni".

Se dispune o contraex- 
pertiză contabilă judiciară. 
Și, cu toate că de la săvîr- 
șirea ilegalităților au tre
cut ani, contraexpertiza 
ultimă și definitivă stabi
lește la peste 300 000 Iei 
valoarea abuzurilor și pa
gubelor săvîrșite de fosta 
conducere a cooperativei a- 
gricole de producție din 
Independența.

— Ani de zile, ne spune 
Ion N Chiosa, cooperativa 
noastră a bătut pasul pe 
loc, deși avem oameni har
nici, care nu se sperie de 
muncă. Dar, din grămada 
mare ce se strîngea prin e- 
fortul. nostru.- furau pre
ședintele, contabilul și cei
lalți Iată cum unii s-au 
descurajat, n-au mai venit 
cu tragere 
treabă.

— Adunarea generală a 
hotărît să se facă drepta
te : cei care au furat să dea 
socoteală pentru faptele lor 
în fața legii, să pună îna
poi ce-au furat. De ce s-a 
tărăgănat atîta luarea mă
surilor legale împotriva a- 
cestor hoți ? (Iordan D. 
Stanciu).

Indignarea cooperatorilor 
are la bază cel puțin două 
temeiuri principale. Mai 
întîi. cei care au furat să 
suporte din buzunarul lor 
daunele aduse și, astfel, din 
averea cooperativei să 
se clintească un pai. 
meni, în orice funcție s-ar 
afla el, nu are dreptul să 
dispună cu de la sine pu
tere de avutul tuturor, și 
cu atît mai puțin să-l risi
pească, să-l prade cu neru
șinare ! In al doilea rînd, 
este o chestiune de drepta
te, de echitate socială ca 
Gh. Croitoru și ceilalți să-și 
primească pedeapsa pe care

de inimă la-

nu
Ni-

din trimestrul 1 1970. Posesorii 
de bilete de la O.N.T. beneficia
ză de tarife reduse la cazare și 
masă și de o reducere cu 50% 
la tariful de transport pe C.F.R. 
și IRTA.

De asemenea, se asigură ca
zare gratuită și 5O°/o reducere la 
costul mesei pentru copii pînă la 
7 ani (dacă nu se solicită pat se
parat), 5O°/o reducere — la ma
să — pentru copii între 7—14

merită; Amatorilor de 
„chilipir", de „ciupeală" sau 
de „învîrteli" în „stil mare" 
trebuie să li se spulbere 
astfel iluzia că legea poate 
fi „păcălită". Abuzurile și 
prejudiciile aduse averii 
obștești sînt acte infracțio
nale și nu pot fi tratate cu 
nepăsare și indulgență.

Mușamalizarea unor astfel 
de abateri poate avea con
secințe dintre cele mai 
grave : văzînd că cei în
drept nu iau măsuri hotă- 
rîte pentru curmarea abu
zurilor, a i 
unii se descurajează, 
vesc cu pasivitate 
„lingura de păcură" 
dărește, strică 
„putină cu smîntînă".

Pe de altă parte, tărăgă
narea escamotarea măsuri
lor legale ce se impun în 
astfel de cazuri alimentează 
la alții credința că pot știr; 
bi avutul obștesc fără să li 
se întîmple nimic, fără să 
sufere rigorile legii. „Dacă 
ăla poate, eu de ce nu ? !“, 
iată judecata strîmbă, peri
culoasă, care deschide pofta 
de ciupeală, de procopseală 
frauduloasă. Așa, încît, fap
te ca cele petrecute la „In
dependența" — departe de 
a nu prezenta „pericolul 
social al unei infracțiuni" 
— constituie, nepedepsite, 
o sursă de noi încălcări ale 
legii.

Există dispoziții ferme 
care interzic oricui și în 
orice scop aprovizionarea 
cu bunuri direct din unită
țile agricole.' Statutul 
cooperativelor agricole de 
producție stabilește cu 
precizie normele de con
duită ale președinților, ale 
consiliilor de conducere, a- 
rătînd că suprema lor me
nire este aceea de a veghea 
cu fermitate la păstrarea 
avutului obștesc, de a mo
biliza pe membrii coopera
tori în vederea realizării 
unor recolte mai îmbelșu
gate. pentru bunăstarea în
tregului popor. Cine se a- 
bate de la aceste legi lo
vește în interesele coope
ratorilor, în interesele ge
nerale ale societății. împo
triva acestor „rozători" din 
averea obștească legile țării 
trebuie să acționeze cu 
promptitudine și severitate.

infracțiunilor,
Pri- 
cum 

mur- 
întreaga

va : că planificarea termenelor de 
recuperare a investițiilor o face „co
mercialul".

Ne aflăm la serviciul comercial. 
Sîntem informați că... nu. nu acest 
serviciu planifică investițiile, el le 
urmărește...

Complet nedumeriți, apelăm la au
toritatea și cunoștințele tov. Voicu- 
lescu, director general adjunct. „Așa 
vi s-a spus?", ne întreabă tovarășul 
director în concluzie. Și adaugă : 
„Banca, tovarășe, planifică...".

Nu ne-am deplasat și la bancă. 
Am rămas mai departe pe te
renul Direcției generale comer
ciale a Capitalei. Și, într-un tîrziu, 
cu sprijinul cîtorva funcționari, a- 
flăm cu uimire că actul ce se numeș- 
te calcul economic, din care rezultă 
planificarea termenelor de recupera
re a investițiilor, nu e semnat de ni
meni ! Ni s-a spus, textual, că „nici 
n-ar putea fi semnat, pentru că pla
nificarea termenului respectiv e re
zultatul unor consecințe (!), repre
zintă însumarea unor feliuțo de cal
cul...".

Prin urmare, nu o persoană sau, 
să zicem un întreg serviciu își asu
mă răspunderea planificării termene
lor de recuperare a investițiilor. Res
pectiva planificare e rezultatul unor 
„feliuțe" de calcul, al unor „conse
cințe" de studii foarte... dispersate. 
De aceea — adăugăm — orice res
ponsabilitate dispare. Planificarea 
termenelor lungi de recuperare apa
re, în consecință, ca o fatalitate, rc^ 
zultat al implacabilelor „feliuțe-.

Ar fi cazul să deschidem o p- 
teză. In definitiv, termenul de 
perare a investiției nu este st t. 
Dacă nu este studiat — și nu et>e
— el e cel puțin văzut pe toată -fi
liera : proiectant — direcție comer
cială — comitet executiv al consi
liului popular — minister. Atunci, 
dacă atîția ochi văd, de ce nimeni nu 
se opune stabilirii unor termene atît 
de întinse ? Pentru că „intervenția 
ar însemna, implicit, și o soluție. Iar 
soluția implică răspundere...

Pînă aici ar mai rămîne de răs
puns la o singură întrebare : ce con
secințe materiale aduce după ea pla
nificarea termenelor largi de recu
perare a investițiilor ? In primul 
rînd, un magazin sau orice local de 
consum a cărui investiție trebuie re
cuperată în 20—30 de ani își poate 
permite să lucreze lejer. Adică : să-și 
planifice un volum de desfacere re- 
strîns, să fie prost aprovizionat.;. Pe 
de altă parte, acordarea terme ului 
larg de recuperare pune la ad_ ost 
pe comercianți de orice neplăc ;e. 
Despre ce este vorba? Proasta-'am
plasare a localului, de pildă, ar pu
tea să producă beneficiarilor de in
vestiții prima surpriză : dacă localul 
o prost amplasat, desfacerea e mică, 
lentă. Tocmai acest lucru s-a întim- 
plat cu motelul „Bucium". Ce logica 
a avut.: investirea a 4 milioane m 
acest local ? Potrivit explicațiilor, 
s-a mizat în principal pe amplasarea 
pe Șoseaua Bucureștiului ? Au ere- ■ 
zut, pe semne, cei în cauză că bucu- 
reștenii vor da buzna pînă la mar
ginea lașului, să se culce la motel...

în București a fost construit, tot 
cu mare cheltuială (vreo 4—5 milioa
ne investiție), restaurantul „Select-. 
Amplasament: în spatele celei mai 
puțin frecventate gări din cite avem 
în Capitală — cea de eșt. Cînd Di
recția comercială a Capitalei a pri
ceput că nici în vecii vecilor localul 
nu va recupera nimic din investiție, 
l-a... închis 1

Unele magazine și localuri își re
cuperează lent investițiile (în zeci 
de ani) și din alte cauze. Avînd un 
termen întins de recuperare, nimeni 
nu se zbate să mărească desfacerea. 
Asistăm la un fenomen extrem de 
ciudat : în timp ce forurile comer
ciale se plîng, în diverse ocazii, că 
n-au suficiente posibilități de desfa
cere, mii, zeci de mii de mp de spa
ții comerciale stau pur și simplu ne
folosite. Să luăm doar două exem
ple din multele pe care le-am putea 
da. Numeroase măcelării, de pildă, 
mai ales cele din cartierele noi, dis
pun de spații comerciale întinse. în 
toate aceste unități ar putea fi or
ganizate activități complimentare a- 
decvate ori s-ar putea vinde produse 
alimentare gata ambalate,, a căror 
comercializare — în același timp cu 
carnea — este permisă și posibilă. De 
altfel, unele intenții în acest sens au 
și fost formulate cu vreo doi ani în 
urmă. Dar nu s-au materializat în 
nimic.

Al doilea exemplu : multe restau
rante, în special din cele supradi
mensionate, au — pare de necrezut
— program redus ! Lucrează 7—8 ore 
din 24. Restaurantul „Mediaș", local 
care ar putea servi și drept depou 
de tramvaie, beneficiază de acest re
gim. De ce ? Lipsesc clienții. Atunci, 
de ce nu i se schimbă profilul ?

Am fost informați că Ministerul 
Comerțului Interior a luat recent 
unele măsuri de natură să stopeze 
(teoretic) repetarea unor situații de 
natura celor relatate. Socotim însă 
că, în același timp, e necesar să se 
arunce și o privire retrospectivă a- 
supra activității din ultimii ani, să 
se ia măsuri de lichidare a anoma
liilor descrise, stabilindu-se pentru 
fiecare obiectiv comercial un termen 
rezonabil de recuperare a investiții
lor. Fiecare unitate trebuie să răs
pundă unei utilități și să fie renta
bilă, o sursă de beneficii sigure.

Gh. GRAURE

\

STOFE ELEGANTE 
DE LA CISNĂDIE 
Profilate nu numai pe produc

ția de covoare, ci și pe cea de 
stofe din lînă în amestec cu fi
bre sintetice și celulozice, 
Uzinele textile din Cisnădie 
vor livra comerțului 
turi pentru costume, 
taloni și pardesie. 
cole, care au fost 
recent, au intrat în 
începînd din acest 
mestru al anului La
s-au realizat, de asemenea, noi 
desene pentru țesăturile de lînă 
destinate sacourilor bărbătești, 
asigurîndu-se astfel o mai mare 
varietate de modele de țesături 
care se vor impune beneficiari
lor nu numai prin însușirile lor 
intrinsece, ci și prin culoare și 
calitate.

noi fesă- 
fuste, pan- 
Noile arti- 
omologate 
fabricație 

ultim tri- 
Cisnădie
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DE CE SÎNT ATlT DE DEPARTE
UNELE COOPERATIVE VECINE

cultivatoare de

Practica de pînă acum a dovedit 
cu prisosință că rezultatele pe care 
le obțin cooperativele agricole în spo
rirea producțiilor și a veniturilor de
pind, în cea mai mare măsură, de 
munca consiliilor de conducere, pen
tru antrenarea tuturor cooperatorilor 
la stabilirea planurilor de producție 
și de investiții, la stabilirea modali
tăților de organizare a muncii în di
ferite sectoare, într-un cuvînt la 
tot ceea ce privește dezvoltarea averii 
obștești. In județul Argeș sînt nu
meroase exemple care demonstrează 
că printr-o muncă chibzuită sînt 
bine valorificate posibilitățile pro
prii, creditele acordate de stat și, pe 
această bază, se obțin rezultate eco
nomice demne de remarcat.

La Comitetul județean de partid 
'Argeș ne-au fost 
înfățișate unele 
acțiuni. bine gîn- 
dite care vizează 
punerea în va
loare a resurselor 
specifice fiecărei 
cooperative, îm
bunătățirea sub
stanțială a orga
nizării muncii. în- 
tftv'rea ordinii și 
< eiplinei. între 
a ele, de exem- 
t j, s-au stabilit 
profile de pro- 

' aticție adecvate 
condițiilor locale, 
posibilităților fie
cărei cooperative. 
Im cadrul acțiuni
lor de profilare a 
producției, coo
perativele mari 
cereale vor dezvolta fermele de 
creștere a porcilor. Pentru tau
rine s-a stabilit să se constru
iască crescătorii și îngrășătorii la coo
perativele agricole care au condiții 
bune pentru acest sector de produc
ție. Legumicultura a fost concentra
tă în 38 cooperative agricole cu po
sibilități de irigare și care dispun de 
un număr mai mare de brațe de mun- 
•ă. De asemenea, au fost luate mă

ri pentru îngrijirea plantațiilor de 
ni și vii. Ce efecte au avut aceste 
juni, sprijinul dat unor coopera- 

..^ve de către organele județene ?
Iată, foarte sintetic spus, ce schim

bări în bine s-au petrecut în coope
rativele agricole Lerești, Domnești, 
Bălilești, Botenî, Capul Piscului 
și Aninoasa. Aceste unități si
tuate în zona de deal au dez
voltat ramuri de producție spe
cifice zonei lor care asigură un ran
dament înalt și producții' mari, au 
înființat secții anexe care contribuie 
la sporirea veniturilor bănești și a- 
sigură cooperatorilor un cîștig de 
25-30 lei la ziua muncă. în aceste 
cooperative a fost întronat respec
tul pentru principiile și normele de
mocrației cooperatiste, concretizat în 
faptul că, acum, consiliile de con
ducere acordă o atenție deosebită i- 
nițiative’or și propunerilor făcute 
de membrii cooperatori, se consultă 
cu aceștia în toate problemele majo
re care necesită o rezolvare colecti
vă. Urmările acestor metode de lu
cru se văd în caracterul chibzuit, e- 
ficient al hotărîrilor pe care le iau 
pentru creșterea producției și a ve
niturilor bănești. Ca urmare, coope
ratorii participă cu regularitate la 
muncile agricole. obțin rezultate 
bune. Dar, așa cum se întîmplă în 
toate acele cazuri în care nu se ur
mărește cu perseverență traducerea 
în viață a ideii, a hotărîrii adoptate,- 
una se intenționează prin planurile 
elaborate de organele județene și 
alta este realitatea într-un număr 
mare de unități cooperatiste.

Ceea ce se impune de la bun în
ceput atenției este modul defectuos, 
nechibzuit în care lucrează unele 
consilii de conducere. în primul rînd 
aceasta explică de ce multe coope
rative agricole care au aceleași con
diții de climă și sol obțin rezultate 
economice diferite. Să ne oprim la 
exemplul cooperativelor agricole Un
gheni și Colțu. Ele au aproximativ 
aceeași suprafață de teren, dezvoltă 
aceleaș, ramuri de producție, dar 
obțin rezultate care le situează la 
mari distanțe una de alta. Anul 
trecut, de pildă, cooperatorii din Col
țu au realizat la ziua 
nit pe jumătate, față

muncă un ve
de vecinii lor

(Urmare din pag. I) 

de pildă, putea să dea o pro
ducție mai mare cu circa 11,2 mili
oane de lei. Cu o condiție însă : 
să fi fost prevenite miile de om- 
ore absențe nemotivate, învoiri și 
concedii fără plată — care au contri
buit. în mare măsură, la scăderea 
gradului de utilizare a mijloacelor 
tehnice. La fel și uzina „Laminorul" 
din Brăila. Ce sporuri substanțiale 
de, producție s-ar fi obținut prin e- 
vitarea întreruperilor in funcționa
rea utilajelor, a pierderilor de timp 
de lucru I Calculele arată că cel 
puțin o producție în valoare de 15,8 
milioane de lei putea fi dată eco
nomiei naționale, ceea ce ar fi îm
bunătățit în mod sensibil și situa
ția realizării planului uzinei.

Rezerve mari de creștere a pro
ducției — prin utilizarea.' cît mai 
completă a tondului de timp al 
instalațiilor — există și în in
dustria chimică. Am efectuat, în 
acest sens. cîteva corelații la 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice Tr. Măgurele: dacă se pre- 
întîmpinau aici cele 4 857 ore stag
nări în funcționarea instalațiilor și 
cele 44 797 om-ore pierderi, atunci 
se putea obține, în trei trimestre 
din acest an, un spor de producție 
în valoare de zeci și zeci de mili
oane lei. La Combinatul de fibre 
artificiale Brăila, aproape 83,5 mi
lioane lei producție se cîștiga prin 
folosirea completă a fondului de 
timp (nu în proporție de 94,3 la 
sută — cît s-a consemnat în trei 
trimestre din acest an), prin valori
ficarea în interesul producției a ce
lor 1 573 ore întreruperi în utiliza
rea mijloacelor tehnice. Cît privește 
situația producției la Combinatul 
petrochimic Pitești, unii factori de 
răspundere de aici au tendința de 
a justifica nerealizarea unor sub

din Ungheni. La 100 ha s-au obți
nut cu 24 000 lei mai puțin. De ce 
aceste diferențe ? De la bun început 
trebuie să precizăm că rezultatele di
ferite obținute se datoresc, în cea 
mai mare măsură, felului cum con
siliile de conducere știu să organize
ze munca, să gospodărească averea 
obștească, să atragă întreaga masă 
de cooperatori la rezolvarea tuturor 
problemelor pe care le ridică viața 
de zi eu zi.

Cooperatorii din Ungheni, care au 
în fruntea lor un consiliu receptiv 
la păreri și propuneri, înțelegînd că 
averea pe care o gospodăresc nu este 
a lor personală,, ci a obștei, investesc 
cu chibzuință, dar cu îndrăzneală su
me mari de bani în cele mai renta
bile sectoare de producție, în obiec

UNOR COOPERATIVE AGRICOLE DIN JU

tive direct productive ; construcții 
zootehnice, lucrări de 'irigații, în plan
tații de pomi și vie, în legumicultu
ra etc. Anul trecut ei au construit 
un baraj de acumulare în valoare de 
800 000 lei pentru a iriga sute de ' 
tare de teren.

In același timp, cooperatorii 
Colțu cheltuiesc banii cu multă 
rință, pe obiective care nu aduc ve
nituri în termen scurt sau chiar de
loc. Ei au construit o hală, cu o ca
pacitate de 5 000 păsări, care a cos
tat 150 000 lei. Ulterior s-a renunțat 
la creșterea păsărilor, iar hala a ră
mas în paragină. Fără nici un fel de 
chibzuință s-a construit un sediu ad
ministrativ. în valoare de circa 100 000 
lei. în timp ce extinderea irigațiilor 
nu se poate face din lipsă de bani. 
La această cooperativă se observă și 
o mare risipă de zile. La ce folosesc 
20 de paznici față de 7 cîți au veci
nii lor ? Mulți dintre aceștia sînt oa- ---<--- . • „„ ..„timeni zdraveni, buni de muncă, adi- , Scoaterea din munca a președinți- 
ca exact ceea ce n trebuie coopera
tivei. Din cauză că munca este slab 
organizată, lucrările nu se efectuea
ză la timp, iar producțiile sînt mici, 
ca și veniturile cooperatorilor, se con
stată participarea din ce în ce mai 
redusă a oamenilor la efectuarea lu
crărilor agricole.

Una din cauzele care determină 
ca un șir de cooperative agricole să 
bată pasul pe loc se datorează lipsei 
de îndrumare competentă din partea 
organelor agricole, a inginerilor din 
unități. Din indicația inginerului agro
nom. la cooperativa din Cireșu s-au 
plantat 16 ha cu viță de Vie pe un 
teren mlăștinos. Din cauza terenu
lui necorespunzător plantația s-a as
fixiat. Fără pic de răspundere au 
fost aruncați în mlaștină circa 

. 800 000 lei. Este o daună de propor
ții, care se răsfrînge negativ asupra 
veniturilor cooperatorilor. Astfel de 
situații se întîlnesc și în cazul ame
najărilor pentru irigații. Consiliul de 
conducere al cooperativei agricole din 
Pădureți a hotă <t să se amenajeze 
un sistem de irigații în valoare de 
peste 700 000 Iei, care nu poate fi 
folosit decît cu jumătate din capaci
tate deoarece sursa de apă este in
suficientă.

în județul Argeș s-au efectuat 
plantații de pomi pe mari suprafețe, 
dar lucrările de îngrijire nu se apli
că în totalitate Membrii consiliului 
de conducere al cooperativei Do- 
brești au uitat parcă de existența ce
lor 10 ha plantate cu pomi la punctul 
Furești care au fost distruse în mare 
parte.

De ce se perpetuează aceste ano
malii ? în primul rînd pentru că 
este slabă preocuparea organelor ju
dețene pentru îndrumarea coopera-

hec-

din 
ușu-

stanțiale cantități de produse chi
mice prin întîrzierile în punerea în 
funcțiune Ia termen a fabricii de
polietilenă. Desigur, nimeni nu
contestă consecințele negative ale
acestei tergiversări, dar nu pot fi 
trecute cu vederea nici pierderile de 
timp — destul de mari — generate 
de apariția unor deranjamente în 
funcționarea unor instalații, soldate 
cu oprirea temporară a proceselor 
tehnologice.

Economia națională ar fi putut be
neficia de importante sporuri de pro
ducție dacă toate întreprinderile in
dustriei construcțiilor de mașini ar 
1’i utilizat fondul de timp al mijloa
celor tehnice la un nivel superior, 
dacă neajunsurile tehnice și or
ganizatorice interne erau înlătu
rate operativ. De pildă, producția ce 
se putea realiza în plus, față de cea 
consemnată în 10 luni din acest an. 
se ridică la impresionanta sumă de 
circa 85 milioane lei — și aceasta la 
cinci mari întreprinderi constructoare 
de mașini : „Electroputere" din Cra
iova, uzinele „23 August" din Bucu
rești. Fabrica de motoare electrice 
Pitești și altele. Invariabil, pe lingă 
alte cauze, deficiențele care au îm
piedicat realizarea sporului de pro
ducție amintit se datorează utilizării 
nesatisfăcătoare a mașinilor și utila
jelor (întreruperile intervenite fiind 
determinate de reparațiile accidentale, 
de lipsa de energie și a unor mate
riale, a forței de muncă calificată) 
pe fondul unor tendințe de indisci
plină tehnologică și in muncă, al 
pierderilor de timp prețios.de lucru.

Așadar, cauza întreruperilor acci
dentale revine ca un leit motiv în ex
plicarea evoluției sporurilor de pro
ducție, uneori nefavorabile, în anumi
te unități ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Să adîncim 
analiza, pe baza unor investigații în
treprinse la unități industriale din 

tivelor agricole. In unele unități nu 
au fost aleși cei mai buni cooperatori 
la conducerea treburilor obștești sau 
nu s-a făcut nimic pentru pregătirea 
și îndrumarea competentă a acesto
ra. Așa se explică de ce, în prezent, 
există o continuă fluctuație a cadre
lor de conducere din cooperativele 
agricole. Numai în acest an au fost 
schimbați 40 de președinți.

In mod firesc, cooperativele agri
cole care au obținut, multă vreme, 
rezultate bune ar trebui să facă, în 
continuare, progrese vizibile. Exis
tă abateri de la această evoluție nor
mală, din cauză că membrii unor con
silii de conducere și mai ales preșe
dinți nu au fost ajutați să-și ridice 
nivelul profesional, s-au îngîmfat. nu 
mai țin cont de

TURAREA CAUZELOR CARE DETERMINA
STAGNAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A

DEJUL ARGEȘ

MAI MULTĂ FERMITATE PENTRU ÎNLĂ

părerea cooperatori
lor, lucrează după 
bunul lor pțac, își 
însușesc în mod 
ilegal din bunul 
obștesc, ceea ce 
duce la compro
miterea lor Grav 
e faptul că in
structorii terito
riali, membrii bi
roului comitetului 
județean de par
tid și ai conduce
rii U.J C.A.P., ca
re îndrumă aces
te unități, comite
tele de partid din 
cooperativele a- 
gricole, coopera
torii, nu iau po
ziție la timp, la 
primele abateri 
ale președinților 

membri din consi-sau ale altor ----
liile de conducere pentru a-i trezi 
la realitate. Cu cîtva timp în urmă, 
la comitetul județean de partid 
s-a analizat comportarea necores
punzătoare, abaterile grave de la 
prevederile statutului ale președinți
lor cooperativelor din Ciupa și 
Căteasca, unități care au fost multă 
vreme printre cele fruntașe pe județ. 
In ambele unități, anul trecut, va
loarea zilei muncă a scăzut față 
de anii precedenți. în această situa
ție o parte din cooperatori au plecat 
să lucreze în alte sectoare economi
ce, unde li se asigură un cîștig mai 
bun. Este de neînțeles de ce orga
nele județene de partid și de stat care 
au cunoscut de mult timp această 
stare de lucru nu au intervenit la 
vreme pentru a pune ordine în mun
ca consiliilor de conducere, pentru 
a ajuta pe cooperatori să tragă la 
răspundere pe. cei vinovați.
lor a devenit necesară, dar de ce s-a 
așteptat luni și chiar ani de zile, timp 

. în care a fost frînală dezvoltarea u- 
nităților amintite 1 Doar fiecare coo
perativă agricolă este îndrumată de 
instructori teritoriali, de partid, de 
instructori de la U.J.C.A.P., de mem
bri ai comitetului județean de partid. 
Oare aceștia nu au nici o vină ? Din 
păcate e; asistă impasibili atunci 
cînd unii președinți sau membri ai 
consiliului de conducere din coopera
tive iși fac de cap. Pentru asemenea 
rezultate nici nu e nevoie de atîția 
îndrumători.

înainte de a încheia aceste cîteva 
considerații asupra unor probleme, a 
căror complexitate face imposibilă 
deplina lor clarificare într-un articol 
de ziar se impune o precizare : fe- 
homenele negative semnalate ca și 
numeroase altele n-au apărut acum ; 
ele sînt urmarea activității superfi
ciale, lipsite de concretețe, desfășura
tă de organele de partid și de stat 
din județul Argeș în anii din urmă 
pentru ridicarea cooperativelor ră
mase în urmă. Acum, numai fermi
tatea comitetului județean de parțid 
in aplicarea măsurilor preconizate, în 
dezvoltarea inițiativei organizațiilor 
de partid, a tuturor cooperativelor va 
putea scoate cooperativele rămase în 
urmă din impas. Comitetul județean 
de partid trebuie să ceară organelor 
agricole să-și îndeplinească obligații
le pe care le au cu privire la pre
gătirea cadrelor de conducere, să 
întărească rolul adunărilor generale 
în întreaga activitate a cooperative
lor, să asigure aplicarea punct cu 
punct a planurilor de măsuri privind 
progresul economic și organizatoric 
al cooperativelor agricole.

FI. CEAUSESCU 
Gh. CÎRSTEA

județul Caraș-Severin. La Uzina con
structoare de mașini din Reșița, ne
realizarea sporului de producție de 
care este capabil colectivul acestei 
unități industriale și a planului la u- 
nele sortimente importante s-ar da
tora lipsei de capacitate în sectoarele 
de prelucrare la rece Prin fel și fel 
de calcule, unele mai ingenioase decît 
altele, unii specialiști de aici caută 
să demonstreze că, în condițiile uzi
nei, indicele de utilizare extensiv al 
mașinilor-unelte. de 57 la sută, este

„Concediile" mașinilor
o realizare, că în comparație cu alte 
perioade el a crescut Nu minimali
zăm eforturile depuse în uzina reși- 
țeană pentru organizarea mai bună 
a producției și a muncii, preocupa
rea de a întreprinde numeroase stu
dii și analize asupra posibilităților de 
folosire optimă a fondului de timp 
al mijloacelor tehnice i există chiar 
un program concret în scopul elimi
nării neajunsurilor. Dar în pofida e- 
forturilor făcute, in secțiile mari ale 
uzinei continuă să se irosească zeci, 
sute și mii de ore din timpul de lu
cru. O situație similară se constată 
și la Uzina de construcții metalice 
și mașini agricole din Bocșa, care în 
10 luni din acest an nu și-a realizat 
planul la producția marfă vîndută și 
încasată.

De ce se mai pierd însemnate ca
pacități de producție în unele din

Experiența prețioasă a unui șir de 
întreprinderi industriale confirmă 
cît de important este să se aplice 
consecvent indicațiile conducerii de 
partid referitoare la promovarea 
largă și hotărîtă, în activitatea pro
ductivă, a formelor și metodelor 
științifice de conducere și organi
zare a producției și a muncii, la 
asigurarea în fiecare secție, la fie
care loc de muncă, a ordinii și^dis- 
ciplinei riguroase, a unui cadru 
tehnico-organizatoric adecvat, în sta
re să garanteze realizarea exem
plară a planului la toți indicatorii. 
Aceste deziderate importante tre
buie să preocupe în mod deosebit 
centralele, grupurile și combinatele 
industriale, fiecare unitate produc
tivă, mai ales acum cînd colectivele 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
își intensifică eforturile pentru înde
plinirea planului pe acest an și pre
gătirea corespunzătoare a produc
ției din 1970. ultimul din actualul 
cincinal. Cum se prefigurează apli
carea măsurilor de organizare știin
țifică a producției și a muncii, 
aprofundarea studiilor în acest do
meniu, în întreprinderi ale CEN
TRALEI INDUSTRIALE DE CON
STRUCȚII NAVALE DIN GALAȚI?

Din capul locului, o primă remar
că : activitatea cadrelor tehnice și 
economice, a specialiștilor de la 
Șantierul naval și Uzina mecanică 
navală din Galați, de la Șantierul 
naval din Brăila — unități cuprinse 
în investigațiile noastre — vizează 
continuarea studiilor și analizelor 
privind posibilitățile reale, indivi
dualizate, de perfecționare a organi
zării producției și a muncii, abando- 
nîndu-se sistemul abordării „glo
bale" a tuturor aspectelor pe care 
le implică așezarea pe baze moder
ne a producției și a muncii, cura 
s-a procedat în anii trecuți.

— Practica ne-a convins că dis
persarea forțelor de concepție în 
studierea și încercarea de a solu
ționa prea multe probleme nu dă 
rezultate : efectele concrete în pro
ducție ale acestei dispersări de 
forțe, contribuția măsurilor de or
ganizare științifică a producției 
la realizarea sarcinilor curen
te de plan, sînt destul de modeste — 
ne spunea tov. ing. Ion Bujorea- 
nu, șeful serviciului organiza
rea producției de la Uzina meca
nică navală Galați. De aceea, ne-am 
pfopus să examinăm în acest an în 
profunzime, analitic, cîteva laturi- 
cheie ale activității . uzinei, de 
care depinde, în ultimă analiză, rea
lizarea planului pe 1969 și pe 1970.

Dezvoltîndu-și argumentele, ingi
nerul Bujoreanu ne-a vorbit în mod 
detaliat despre studiile elaborate în 
acest ah, prin concentrarea atenției 
asupra folosirii mai bune a capaci
tăților și suprafețelor productive, a 
forței de muncă, ca și asupra orga
nizării raționale a muncii la punctele 
de lucru. Pe baza unor asemenea stu
dii s-a creat, spre exemplu, un ate
lier integrat de valvule navale și un 
altul de uși, ferestre și hublouri, care 
asigură un important, spor de pro 

sectoarele acestor uzine ? Pentru că. 
în trimestrul III, ca să ne referim 
numai la ultima perioadă, la uzina 
din Reșița numărul orelor de. stag
nare din cauza reparațiilor acciden
tale reprezenta aproape 50 la sută 
din cele consumate pentru reparați
ile planificate, ceea ce este nepermis 
de mult. La Uzina din .Bocșa, tot din 
această cauză, s-au irosit în trimes
trul III peste 3 000 ore bune de lucru. 
Pe grupe de mașini, situația stațio
nării este și mai nesatisfăcătoare.

Cele mai multe ore de stagnare In 
cazul uzinei din Reșița se înregis
trează la strungurile paralele de di
mensiuni mijlocii Iar la uzina din 
Bocșa, din totalul fondului de timp 
planificat s-a Irosit 14.6 la sută și 
aceasta — din cauza întreruperilor 
accidentale

— Poate părerea mea va fi în dis
cordanță cu cel? auzite în alte uzine, 
dar așa cum sîntem organizați în 
prezent nu cred că putem preveni 
reparațiile accidentale — susținea ing 
loan Tudora, șeful secției motoare 
Diesel de la U.C.M.-Reșița.

In ce constă acest mod defectuos 
de organizare a activității de pre
venire a „accidentelor" tehnice șl de 
înlăturare a lor Operativă ? Uneori 
se lucrează... pompieristic, nu pe baza 
unui program sau grafic bine puse 'a 

ducție, o creștere simțitoare a pro
ductivității muncii, precum și satis
facerea promptă a comenzilor bene
ficiarilor. Un program laborios de 
muncă și-au propus cadrele de spe 
cialiști din această uzină și pentru 
anul viitor, pe primul plan aflîndu-se 
organizarea superioară a unor flu
xuri tehnologice — de pildă, la fa- 
fricația de uși navale grele — pre
cum și normarea științifică a muncii.

Bine dozat și orientat ni se pare și 
efortul organizatoric al specialiștilor 
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La Centrala de construcții 
navale Galati »

de la Șantierul naval Brăila. Dis
cuția purtată cu inginerul șef Tra
ian Comșa, cu alți ingineri și spe
cialiști. documentarea făcută prin 
secțiile șantierului — aflat azi în- 
tr-o amplă acțiune de dezvoltare și 
modernizare — au fost de natură să 
sublinieze că fructificarea avanta
jelor organizării științifice a pro
ducției și a muncii este de mare ac
tualitate și la această unitate a 
Centralei industriale de construcții 
navale Galați, că între studiile apli
cate și rezultatele obținute în rea
lizarea planului există o legătură 
nemijlocită. în acest context amin
tim, de pildă, că în 10 luni planul a 
fost depășit substanțial la toți indica
torii. Lucrarea de mărire a capacită
ții de producție a calei de montaj 
nave, de pildă, se execută în momen
tul de față pe bază de credite banca
re. Ea necesită cheltuieli de circa 
750 000 lei, care se amortizează, prin 

S3 ® §3
punct- Maistrul Ion teremia, de la 
secția mecanică grea, amintea despre 
slaba pregătire a celor care au sar
cina să asigure întreținerea și repa
rarea mașinilor-unelte. Declara mais
trul : „Mi-e și teamă de schimbul de 
după-amiază sau de noapte, deoarece, 
pentru orice deranjament electric, tre
buie chemat de acasă șeful sectorului 
sau șeful de echipă ; cei de serviciu 
ridică neputincioși din umăr și a- 
tunci stăm și așteptăm..." De aseme
nea, justifieîndu-se că „sarcinile de 

plan sînt foarte mari" unii factori de 
răspundere din uzină dau decizii care 
suprasolicită mijloacele tehnice și, zil
nic, 4—5 mașini stau din cauza opri
rilor accidentale. In cazul secției 
motoare Diesel, însuși inginerul-șef 
al uzinei, Aurel Baicu, a hotărît ca 
4 mașini care trebuiau reparate anul 
acesta să fie lăsate pentru altă dată 
Argumentul „forte" a fost planul 
Oare în uzina reșițeană nu se știe că, 
trimestru de trimestru, peste 12 la 
sută din fondul de timp planificat, 
îr. sectoarele de bază s-a pierdut din 
cauza întreruperilor accidentale? Pre
cizăm că această cifră este destul de 
aproximativă ; pierderile reale nu se 
cunosc, întrucît la unele grupe de 
utilaje fișele de utilizare a mijloace
lor tehnice nu se completează corect, 
potrivit realității. 

beneficiile suplimentare realizate, în 
numai doi ani.

Sînt exemple care redau preg
nant cît este de important ca, în 
acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii, să nu se piar
dă timpul cu studii „în sine", fără 
perspectivă și aplicabilitate, ca ea 
să nu fie privită în afara necesității 
majore de a mobiliza consecvent re
zervele interne pentru realizarea pla
nului.

Este de relevat că și la Șantierul 
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naval din Galați, comitetul de direc
ție și-a propus pentru acest an un 
program de acțiune mai bine propor- 
tionat, pe măsura capacității com
partimentelor de concepție din în
treprindere. Ce arată, însă, o exa
minare mai atentă a modului în 
care a' fost respectat programul de 
activitate al serviciului de organi
zare științifică a producției și a 
muncii de aici ? în mod deosebit, 
existența unei vizibile discrepanțe 
între nivelul calitativ, dacă-1 putem 
numi astfel, al unor studii. Din cele 
17 teme abordate pînă acum, foarte 
puține pot fi apreciate drept studii, 
ca atare. Cele mai multe sînt simple 
analize economice, puțin documen
tate și cu o doză ridicată de super
ficialitate.

în fața acestei observații reale, 
directorul șantierului, ing. Gheor- 
ghe Angheîiu. a fost nevoit să re
cunoască faptul că în 1969 acțiunea

Nu se poate lichida această stare 
de lucruri ? — a fost întrebat ing. 
Frederic Millim, șeful serviciului me- 
canic-șef de la U.C.M.-Reșița. Iată și 
răspunsul :

— Dacă sectorul de întreținere va 
fi întărit cu muncitori bine pregă
tiți, dacă se va acorda mai multă 
atenție prelucrării cu prioritate a 
pieselor pentru propriile mașini- 
unelte, atunci în 5—6 luni putem 
Intra în normal, adică să respectăm 
reviziile și să îmbunătățim activita
tea de întreținere a mașinilor.

La rîndul său, ing Gheorghe Rusu, 
șeful serviciului mecanic șef al 
uzinei din Bocșa, a apreciat :

— Sâ fim lăsați să ne ocupăm de 
sarcinile noastre. Acum, jumătate 
din efectivul celor de la mecanicul- 
șef are alte îndatoriri : executăm 
lucrări de mică mecanizare, de au- 
toutilare și chiar piese pentru pro
ducția curentă

Iată și punctele de vedere ale ing 
Simion Șandru, pină nu de mult 
mecanic șet al uzinei din Reșița, iar 
acum șeful serviciului mecano-ener- 
getic al grupului industrial de aici, 
precum și ale ing Ion Zberea, di
rectorul tehnic al acestui grup in
dustrial. Interlocutorii au pledat 
pentru crearea 'inul atelier mecanic, 
dotat cu utilaje și personal cores
punzător, care să deservească uni
tățile grupului au arătat că pînă 
acum s-au înaintat ministerului, pro
iectantului general — I.P.C.M. — trei 
proiecte, dar nici unul n-a fost ac
ceptat și au fost de părere că ni
velul sarcinilor de plan nu justifică 
lipsă de răspundere în întreținerea 
mijloacelor tehnice, pierderile din 
fondul lor de timp.

Este de așteptat că forul de re
sort din minister va lua neîntîrziat 
măsurile cuvenite pentru ca între- 

de perfecționare a organizării pro
ducției și a muncii nu a făcut prea 
mari progrese. „Studiile . elaborate 
pînă acum, în afară de vreo două, 
trei, nu au o tehnicitate , suficient 
de ridicată și nu rezolvă cele mai 
esențiale probleme" — a apreciat 
directorul șantierului. Apoi, a adău
gat :

— în primăvară, cu prilejul con
stituirii centralei industriale de con
strucții navale, grupa de organizare 
științifică a producției a fost des
completată prin plecarea unor spe
cialiști cu experiență. Comitetul de 
direcție nu a trecut însă operativ 
la completarea grupei respective cu 
cadre din șantier. Acest lucru s-a 
făcut abia cu vreo trei luni în urmă.

De ce a fost tardivă intervenția 
comitetului de direcție? De neînțe
les este, de asemenea, de ce unele 
măsuri și soluții de certă valoare e- 
conomică, desprinse din studiile ela
borate în acest an și în anii trecuți, 
nu sînt aplicate operativ în practică, 
rămînînd uneori simple calcule po
tențiale și previziuni sterile. Un e- 
xemplu concludent ni-1 oferă studiul 
privind saturarea navelor pe cală, 
în stadiul de construcție a corpului.' 
Acesta a fost elaborat cu circa un 
an în urmă, pentru ca abia recent 
să fie „redescoperit" ca fiind deo
sebit de interesant și eficace pentru 
scurtarea ciclurilor de construcție 
a navelor, preconizîndu-se aprofun
darea și aplicarea lui în... 1970.

Să vedem care este „prezența" 
Centralei industriale de construcții 
navale în ampla acțiune inițiată da 
partid pentru perfecționarea organi
zării producției și a muncii. 
„Noi nu< facem o organizare 
de detaliu, ci avem în vede
re problemele mari ale speciali
zării întreprinderilor, ale adaptării 
lor la profilul cel mal potrivit, cores
punzător comenzilor beneficiarilor" 
— a ținut să ne spună tov. ing. 
Panait Melisaratos, directorul ge
neral al centralei. Sîntem de acord 
cu această afirmație. Acestea sînt 
direcții principale în care trebuie 
să acționeze hotărît centrala indus
trială. Ea nu-și poate propune solu
ționarea unor aspecte minore dintr-o 
întreprindere sau alta. Totuși, de aici 
și pînă la a nu întreprinde mai ni
mic în domeniul organizării știin
țifice a producției și a muncii 
există o mare diferență. Mai ales că 
în statutul-cadru, aprobat de con
siliul de administrație al centra
lei, se prevede expres că centrala 
coordonează și controlează desfă
șurarea întregii activități de con
ducere, de organizare științifică a 
producției și a muncii și de nor
mare. „In acest scop — se arată în 
statut — centrala elaborează studii 
privind organizarea producției pe 
teme importante ce privesc activita
tea uneia sau a mai multor între
prinderi, cum sînt : folosirea rațio
nală a capacităților de producție, 
aplicarea de forme și metode mo
derne de organizare și de progra
mare a producției în vederea opti
mizării proceselor de producție, uti
lizarea unor sisteme raționale de 
mișcare a materiilor prime, mate
rialelor și produselor..-".

Ni s-a precizat că, deocamdată, 
centrala nu are un compartiment care 
să se ocupe în mod special de perfec
ționarea organizării producției și 
a muncii. Studiile de organizare pot 
fi elaborate însă prin formarea unor 
colective de specialiști din între
prinderi, din cercetare și proiectare 
(centrala are în subordine un insti
tut propriu de cercetări și proiectări 
în construcții navale), din institu
țiile de învățămînt superior și din 
alte sectoare de activitate. Proble
me de anvergură, care să intereseze 
toate sau aproape toate unitățile din 
această centrală există. Ceea ce se 
cere este tocmai inițiativa pentru 
studierea și găsirea modalităților de 
soluționare a lor.

Nu se pot ignora rezultatele obți
nute, experiența dobîndită de șantie
rele de construcții navale în perfec
ționarea organizării producției și a 
muncii. Niciodată nu se poate afir
ma, însă, că în această privință s-a 
făcut totul, că s-a atins perfecțiu
nea. Formele și metodele de orga
nizare a activității economice sa 
cer permanent revăzute și îmbună
tățite, adaptate operativ gradului 
de dotare tehnică, cerințelor reali
zării sarcinilor de plan, sporite de 
la an la an, tendințelor progresului 
tehnico-economic pe plan mondial. 
In acest domeniu nu se admite nici 
o pauză. Tocmai acest lucru trebuia 
avut permanent în vedere de comi
tetele de direcție ale întreprinderi
lor din sectorul construcțiilor de 
nave, de consiliul de administrație al 
centralei industriale respective.

Nicolae PANTILIE

EjiS O 0-1 SI O SI O 
ruperile neprevăzute și reparații
le accidentale să nu mai devoreze 
din fondul de timp al mașinilor și 
utilajelor. Și aceasta, nu numai pe 
ansamblul celor două uzine, al gru
pului industrial Reșița, ci în toata 
centralele și grupurile înființate. Și, 
mai ales, pe categorii de mijloace 
tehnice. Ni se pare tară temei ter
giversarea soluționării acestor pro
bleme. dacă ăvem în vedere că — 
după unele calșule — prin evitarea 
întreruperilor neprogramate, pe ma
șinile și utilajele întreprinderilor 
constructoare de mașini s-ar fi putut 
obține în plus produse în valoare de 
circa 700 milioane lei Rezervele e- 
xistente sînt. deci, inestimabile ț de 
aceea, ele trebuie prinse operativ în 
planul pe anul viitor.

Este în interesul economiei națio
nale să crească necontenit gradul de 
utilizare a fondului de timp al mij
loacelor tehnice — și aceasta, pe baza 
lărgirii colaborării între întreprin
deri în vederea asigurării unei în
cărcări superioare, uniforme a par
cului de mijloace tehnice, îmbunătă
țirii organizării reviziilor și repara
țiilor, redueîndu-se la minimum po
sibilitatea apariției defecțiunilor ac
cidentale De aceea, examinarea a- 
profundată a tuturor posibilităților 
și găsirea modalităților de folosire 
completă cît mai productivă a tim
pului de lucru, a fondului de timp 
al mașinilor și utilajelor se Înscrie 
Ia ora actuală ca o sarcină de că
petenie a centralelor și grupurilor 
industriale - sarcină subliniată în 
mod deosebit de conducerea de par
tid și de stat — pe această cale ur- 
mînd să fie puse în valoare mari 
rezerve de creștere a producției in
dustriale în anul viitor.

pre%25c8%259bios.de
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LITERATURA AUTENTICA
este permanent

cinema

și fundamental socială
Cînd considerăm că o a- 

numită specie a literaturii 
corespunde numelui de „li
teratură socială", și 
chiar numim astfel 
specie, detașînd-o de rest, 
atunci, indiferent care sînt 
motivele pentru care cău
tăm să facem selecția, indi
ferent de viziunea ideală pe 
care o avem despre o ast
fel de literatură (și litera
tura socială, ca oricare alta, 
poate fi căutată, înțeleasă, 
dorită în multe feluri și 
sub multe forme) putem 
foarte ușor cădea în gre
șeala dihotomiei. Căci (lo
gic, nu ?) dacă o parte a li
teraturii e socială, cealaltă 
parte e nesocială, a-socială, 
chiar antisocială (fiecare 
prefix exprimă o nuanță a- 
nume de atitudine și afec
tivitate). Insă, privind lu
crurile mai de aproape, 
putem să credem că există 
literatură nesocială. ori 
antisocială ? Discuția se re
feră, firește, numai la ope
rele certe esteticește. Exis
tă carte bună care să nu cu
prindă o intuiție a societă
ții ? Putem, fără să exage
răm, afirma că în fond nu 
există text literar care să 
nu aibă, în compoziția lui 
cea ma> Intimă, mai perso
nală, mai nerepetabilă, și 
o determinare socială. Me
diul reverberează întotdea
una, pe căi oricît de indi
recte, și de subtile, în au
tor și în operă. însuși fap
tul că o carte se citește, se 
ține minte, intră în conști
ințe, capătă o tradiție de 
circulație e semn că ea re
dă viața comunității, 
sfera artei autentice, 
există literatură nesocială. 
Am exprimat astfel un tru
ism săritor în ochi. Oare 
absolutul estetic al unei o- 
pere no e modelarea unei 
sume de date dintre care 
unele nu se poate să nu fie 
sociale ? Cînd s-a pomenit 
pagină din care nu se poa
te deduce nimic despre e- 
poca, statul, categoria so
cială în care a fost scrisă, 
despre statutul social al au
torului, pe lîngă date de 
alt gen (psihologic, națio
nal, intelectual) ?

E firesc în momentul de 
față — moment favorabil 
creării unei noi conștiințe 
literare — să afirmăm că o 
literatură constituită, ma
tură, veche, viguroasă nu 
își poate pierde trăsătura 
socială, cum nu poate să nu 
aibă caracter specific națio
nal/ să nu fie comunicabilă.

Dincolo de intenții, teo
rii, conjuncturi, datul social 
al literaturii române, ca al 
oricărei alteia, nu se capătă 
și nu se pierde, el există. 
Cineva afirma că piesa 
„Scaunele" e semnul tipic 
al incapacității sociale a 
dramaturgului, și extindea 
ideea asupra întregii litera
turi zise „a obiectului". 
Nouă ni se pare că scau
nele sau alte obiecte-perso- 
naj sînt un simbol ingenios 
pentru o anume societate 
care tinde să transforme în 
obiect însuși omul, care 
tinde să amestece obiectul 
inanimat cu omul, obiect

cînd 
acea

In 
nu

animat Oricît de per
sonală ar fi perspectiva 
artistului, oricît de inedită 
factura lui, oricît ar dori 
el să modifice realitatea în 
scopul transmiterii unei o- 
pinii unice, realitatea nu 
poate fi închisă definitiv 
în afara operei. Cea mai 
vulgară filozofie ne asigură 
că nu putem scrie ceva care 
să nu semene deloc cu lu
mea din jur, căci omul in
ventă combinînd date vechi, 
niciodată abandonînd tot 
cunoscutul pentru a lucra 
în necunoscutul pur. De a- 
ceea putem spune că nu 
poate exista artă nerealistă. 
oricît ar apărea doctrine 
care își neagă singure apar
tenența la realitate. Sus
trasă din zona realului, o 
lucrare nu poate aspira 
să fie calificată drept 
operă de artă. Cînd un

„socialitatea" cu un regis
tru mai sus. De la înălți
mea operei adevărate iți dai 
seama că literatura bună 
e permanent și fundamen
tal socială. Tot de la aceas
tă înălțime poți observa că 
literatura care caută os
tentativ, tezist, demonstra
ția socială cu tot dinadin
sul, începe să semene a li
teratură „sociologistă". în
țelegem prin literatură so
cială toate operele care, in- 
spirîndu-se din realitățile 
și spiritul unei epoci, ridi
că faptele de viață la un 
anume grad de generali
tate filozofică, vizează e- 
sențe și sînt autentice 
din punct de vedere ar
tistic. cu drept la perma
nență în conștiințe. Cărțile 
cu subiecte în sine actuale, 
dar scrise prost. în Joc să 
slujească ideea socialului

hosociologicâ, lucrînd cu 
personaje — „caz". Sînt și 
alții care fac la fel’. Există 
apoi scriitorii cu conștiință 
socială implicită, folosind 
accidentul de limbaj, zone
le pitorești, naturalismul 
peisajului.

O altă tendință e aceea 
de surprindere a societății 
în euri, de adîncire a exis
tenței generale în caractere 
unice de încarnare a mo
mentului. Această direcție 
se poate observa la scriito
rii ziși „intelectuali" și de 
multe ori receptacolul uman 
«al istoriei societății e cîte 
un personaj intelectual 
(profesor, gazetar, artist), 
cum se întîmplă în proza 
Iui Paul Georgescu ori în

si

puncte de vedere

creator respinge realitatea 
cu totul și spune : Vreau 
să creez cu totul altceva !, 
propriu) lui spirit uimit îi 
va răspunde imediat : Dar 
ce? Intr-un cuvînt, omul 
nu trece nicicînd de sine, 
literatura omului nu poate 
trece nicicînd de specificul 
ei, care e specificul reali- 
tații umane, cu toate cele
lalte implicări. Și cea so
cială

Greșeala de perspectivă 
care se face față de „rea
lism", care este văzut citeo- 
dată de la înălțimea com
poziției școlare, se face și 
față de caracterul social 
Sînt laturile aceleiași pro
bleme, ale aceleiași viziuni 
nociv duale, pomenită la
început i că ar exista o li
teratură „socială" (care 
implicit, în virtutea 
cumulării datelor i 
tive, e și realistă, 
sibilă specifică, specific-na- 
țională. viabilă, umanistă, 
constructivă etc. etc.), și 
mai există o altă literatură 
iremediabil nesocială, ne
realistă, nespecifică, nevia
bilă. neumanistă etc. Din- 
tr-o asemenea gîndire se 
exclude însă judecata este
tică (se presupune că 
rea estetică sosește 
sine cînd există cea 
Tă. realistă etc., iar 
zul contrar nu vine 
O astfel de gîndire nu poa
te fi folosită la nivel este
tic. Cu atît mai mult ea nu 
poate ,fi aplicată unor opere 
a căror valoare estetică e 
de mult confirmată.

Dacă acceptăm ideea 
de justă și de veche) 
frumosul nu e gratuit, 
satisfacția estetică se 
parte profund în spiritul 
publicului, alegîndu-se din 
ea nu 
tei. ci 
litatea. 
știința 
troversa sterilă și studiem

a- 
pozi- 
acce-

valoa- 
de la 
socia- 

tn ca- 
deloc).

(atît 
că 
că 

îm-

numai minunea ar
și adevărul, durabi- 
profunzimea, con- 
atunci părăsim con-

ca o condiție a literaturii o 
deservesc și o oompromit 

Literatura României de 
azi nu poate fi decît o lite
ratură socială, ea nu poate 
năzui decît Ia pictura so
cietății românești, com
plexe, cu date psihice 
și estetice singulare, cu 
dispoziții, atitudini, orien
tări specifice cutărei ori cu- 
tărei categorii. Semnificativ 
este faptul că. odată depă
șit momentul rețetelor, so
cietatea românească nu mai 
poate încape întreagă într-o 
singură carte cu ambiții de 
frescă, dar fiecare carte a- 
daugă în felul ei o nuanță 
portretului societății, care 
apare — sau ar trebui să 
apară — compozit, dar con
vingător, din suma opere
lor. Ar fi o eroare să afir
măm că scriitorii nu au 
încă mari datorii față de 
propriul lor timp : apar 
multe cărți mediocre, cu 
miză estetică minimă, oare 
nu pot reprezenta corect 
noțiunea vastă de literatură.

Coexistă, în cîmpul lite
relor, multiple metode, și 
nu ar fi cred util să de
clarăm arbitrar pe una su
perioară alteia. Cele mai 
diverse exemple sînt in
structive. Marin Preda, 
de pildă, e un analist so
cial de specie tradițională, - 
cu perspectivă socială ex
plicită. reflectînd viața 
comunității în funcționarea 
mecanismelor ei. Unghiul 
e valabil și rezultatul im
presionant. Asemenea tră
sături dovedește și Nicolae 
Breban în studierea medi
ilor muncitorești (pe care 
însă, după opinia noastră 
Ie abandonează prea repede, 
cînd poate tocmai aici ar 
sta una din dotările sale 
durabile). Folosind o anu
mită modernizare științifică 
a procedeului, Mircea Cio- 
banu introducea într-un ro
man recent testele, sonda
jele de opinie, ancheta psi-

Iui Paul 
romanul ultim ăl luj 1. De
nes. interesant, dar nu întru 
totul împlinit stilistic. 
Tendința pe care o mai a- 
nunță sau numai o invi
diază și încearcă să o a- 
proximeze și alții va fî 
poate în viitor nu numai 
sursa unei consistente 
„literaturi de idei", ci 
mai ales locul unei dez
bateri fervente despre so
cietate, asumată de unul 
dintre membrii ei, care 
este scriitorul-intelectual.

In concluzie, implicită or) 
explicită, societatea e pre
zentă în paginile care ne 
înconjoară. Participarea cri
ticii literare în clipa de fa
ță la fenomen trebuie să se 
concretizeze, cred. într-o 
judecare maj proprie în 
ce privește noutatea, vali
ditatea filozofică și morală 
din care pleacă expresia so
cială a atîtor cărți de inte
res și care. în cazul nostru 
trebuie să decurgă clar din 
filozofia marxist-leninistă. 
Un colocviu abstract des
pre necesitatea socialului 
nu și-ar putea atinge 
țelul. El trebuie dublat 
de referirile concrete la 
opere artistice, evldenți- 
indu-se valoarea lor, forțs 
lor de a surprinde spiritul 
unei epoci, al unui timp 
istoric, de a dăinui, tn con
știința cititorului, șansa 
reală a literaturii de azi în 
fața istoriei de mîine. 
baterea cu adevărat 
trebuie să depășească 
ce e de mult cîștigat

Esențial e faptul că tn 
problema înfățișării vieții 
ideilor, stării de spirit a co
munității din care fac 
parte, (ca în toate proble
mele) sînt implicați toți 
creatorii. Critica este che
mată să analizeze atent 
profunzimea acestei Impli
cări. așa cum este ea re
flectată în dimensiunile va
lorice ale operei literare. 
In acest fel, dezbaterile li
terare ar cîștiga în eficien
ță, ar spori gradul de re
ceptivitate al creatorilor în
șiși față de sugestia critică 
și ar contribui efectiv la 
împlinirea mereu mai res
ponsabilă a scriitorului față 
de propria conștiință, față 
de contemporanii săi, față 
de cultura noastră, față de 
idealul socialist al acestui 
popor.

Petru POPESCU

• Vâ place Brahms 7 : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30.
• Operațiunea Lady Chaplin : REPUBLICA — 8,45 |
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; BUCUREȘTI - 8 : 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
16,45 ; 19 , 21,15.
• Gala filmului iugoslav : Cînd aud clopotele : REPU
BLICA - 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunătorilor : LUCEAFĂRUL 
— 9 , 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
« Blow-up : CAPITOL - 9,15 ; 12 I 15,15 ; 18 : 
CINEMATECA - 9,45 ; 12 ; 14.
• Femeia îndărătnică : FESTIVAL — 9,15 ; 12 ;
18 ; 20,30, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
DERN — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Păpușa (ambele serii) i VICTORIA — 9 ; 12,30 : 16 1
19.30.
• Morții rămîn tineri : CENTRAL — 9,30 ; 11.4S ; 14 1
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Răni vechi : LUMINA — 9,15—16,15 In continuare ;
18.30 ; 20,30.
• Paria : PACEA — 15.45 ; 18 ; 20,15, VIITORUL —
15.30 : 18.
• Program pentru copil : DOINA
• Căldura : DOINA • — — -
• Fluviul și marea ; 
„spectatori" ; Rugby î 
tinuare.
• In împărăția leului de argint : FEROVIAR — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 , 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 : 20.45, GLORIA — 9 ; 11.45 ; 13,30 ; 16 : 18.15 ;
20.30.
• Beru șl comisarul San Antonio : EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA - 9,30 ; 11,45 ; 16 ;
18.15 : 20.30. TOMIS — 9,30—15.30 în continuare ; 18 1
20,15.
• Mal periculoase decit bărbații î GRIV1ȚA — S 1
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9.30 ; 11,30 1 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Am două mame șl doi tați : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15,15 : 17,45 ; 20.
• Angelica și sultanul t BUZEȘTI — 15.30 ; 18, MO
ȘILOR — 15,30 : 18. •
• Moartea unul birocrat s MOȘILOR — 30,30.
c Yo—Yo : BUZEȘTI — 20,30.
• La Nord prin Nord-Vest s DACIA — 8,15—20 t»
continuare.
• Corabia nebunilor : BUCEGI — 9,15 ; 12,30 ; 18,15 l
19.30. ARTA — 8—16,30 în continuare ; 19,30.
• Omul care valora miliarde : UNIREA —
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20.15.
• Primul învățător ! UNIREA — 20,15.
• Cînd voi fi mort șl livid : LIRA — 15,30 ;
• Baltagul 1 DRUMUL SĂRII - 15 ;
LEȘTI — 15,30 ; 18 : 20,30.
• Război șl pace : (seriile HI șl IV) : COTROCENI —
15 ; 19,30 :
• Viața Iul Mateus î VIITORUL
• Testamentul doctorului Mabuse l VOLGA — ®,30—
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Viridiana : MIORIȚA —
20,45.
• Lupii albi : POPULAR
• Vară capricioasă : POPULAR — 20,30.
• Un glonte pentru general : MUNCA ■ 
CHINGA ȘI — 15,30 : 18 ; 20,15.
• Stelele din Eger : COSMOS — 15,30 ;
• Galileo Galilei : FLACARA - 15,30 ;
• Omul, orgoliul, vendetta t VITAN
20.30.
• Tinerețe fără bătrînețe : RAHOVA
• Soarele vagabonzilor : RAHOVA — 18
• Dragoste Ia Las Vegas : PROGRESUL
• Mica romanță de vară s PROGRESUL — S0,30.

20,45,

k — 9 ; 10.
11,30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Dincolo de val ; Spectatori șl 
TIMPURI NOI — 9—21 în con-

17,30
18 i 30,15.
50. GIU-

20,30.

15,30 18.

— 18 t i« ; »*•

1».
18 ; 20,38.
— 15,30 : 18 |

— 15,30.
20,30.
- 15,30 1 18.

Dez- 
utilă 
ceea teatre

• Opera Română i Seară Bartok-Stravlnski — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
O scrisoare pierdută — 19,30; (sala Studio): Părinții 
teribili — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : Dispariția iul Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din bd. 
Schitu Mâgureanu): Nepotul lui Rameau — 20; (sala 
din str. Alex. Sahla) Sfîntul Mitică Blajlnu — 20.
• Teatrul Mic: Maria 1714 — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) i La ciorba 
de potroace — 19,30; (sala Studio): Scaunele — 30.
• Teatrul Evreiesc de Stat: Transfuzia — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): Pa- 
puclada — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase* (sala Savoy): 
Varietăți '69 — 19,30; (sala Victoria): Femei, temei, te
mei — 18; Sala Palatului: Serenada tinereții — 20.

Teatrul de revistă și comedie „Ion Vasilescu": O» 
Bach la Tom Jones — 19,30.
Ansamblu) artistic al u.G.S.R.i „Baladă omului" 
20.
Circul de Stat: Ritmurile arenei — 16; 19,30.
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„MARIA 1714“
de Ilie PĂUNESCU

pe scena Teatrului Mic
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ALA
(Urmare din pag. I)

să facă loc unei atitudini active, oara 
să determine contopirea într-un sin
gur șuvoi a energiei întregului corp 
profesoral. Din păcate, se mai întîlnesc 
profesori de matematică, fizică, chi
mie etc. care consideră că obiectele 
pe care le predau sînt menite, chi
purile, să asigure doar instrucția ele
vilor, educația fiind de domeniu) ști
ințelor sociale și mai ales al dirigen- 
ției. Asemenea probleme se discută 
de ani de zile în colectivele școlare, 
dar în multe părți sînt încă nerezol
vate, educația politică, cetățenească, 
morală a tineretului râmînînd mai 
mult pe seama diriginților sau a cîtor- 
va profesori. Desigur, predarea știin
țelor sociale poate avea un aport con
siderabil la educația comunistă a ti
neretului. Pentru aceasta, însă, este 
necesar să se lichideze cu desăvîr- 
șire practica transmiterii mecanice, 
simpliste, a unor teze generale ale 
marxism-leninismului, rupte de su
flul proaspăt al vieții, de preocupă
rile actuale ale partidului. Tot astfel, 
acțiunile educative cu caracter pa
triotic își pierd uneori o bună parte 
din efectul scontat datorită nivelului 
scăzut la care se desfășoară, alteori 
datorită faptului că scopul lor nu este 
explicat destul de convingător,

Atît în predarea științelor pozitive 
cît și a celor sociale, în activitățile 
educative, consider că trebuie să ți
nem seama de un adevăr fundamen
tal : noi nu creștem tineretul în 
condiții de seră, ci în procesul viu 
și complex a) construirii socialismu
lui. De aceea sîntem datori să le vor
bim mai mult elevilor despre efor
turile pe care întregul nostru popor 
Ie face pentru construirea unei lumi 
noi, a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. înfăptuirea unui țel atît 
de înalt presupune 
sită, intensă, 
și colective, 
ficii personale, 
chemat) să 
elanul 
avînt 
tă, 
lă 
că 
meze tînărului propria capacitate de 
a înțelege și selecta datele și feno
menele realității. In această pri
vință se cuvine să se acorde o aten
ție deosebită combaterii unor mani
festări ale maladiilor morale infil
trate din occident Pentru că. să re
cunoaștem, uneori profesorii nu ex-

Si 
social 

munca 
trebuie 
cu

muncă neobo- 
sirădanii personale 

uneori chiar sacri- 
Tineretu) este 

se încadreze cu tot 
priceperea în acest 

1 constrtictiv. Totoda- 
educativă din școa- 
să se tmbogățeas- 

valențe noi, să-i for-

plică suficient de concludent proce
sele lumii contemporane, nu delimi
tează cu tactul cuvenit realitățile lu
mii capitaliste, nu demitizează „ve
detele" și modele proslăvite de ideo
logia burgheză. Mai mult, se întim- 
plă ca însăși comportarea, modul de 
exprimare al elevilor să fie influen
țate de cel al profesorilor lor. Este 
un adevăr axiomatic faptul că e- 
xemplul personal al profesorului re
prezintă unul din elementele funda
mentale pe care se edifică întregul 
sistem educațional. Să nu uităm că 
noi reprezentăm pentru elevi cel din
ții model de viață. Iată de ce com
petența și probitatea noastră profe
sională și morală, conștiința noastră 
civică, convingerile noastre politice, 
idealurile noastre, concepția noastră 
despre viață exercită o influență ho- 
tărîtoare asupra formării și dezvol
tării personalității elevilor care 
ne-au fost încredințați.

Multe din abaterile elevilor de la 
disciplină, interesul scăzut al unora 
dintre ei față de învățătură, față de 
obligațiile sociale, tendința de a 
promova cu note la limită se da
torează faptului că nu se ia poziție 
față de asemenea stări de lucruri. 
In unele școli exigența profesorilor 
este slabă și, în mod firesc, randa
mentul ' activităților didactice și e- 
ducative este redus. S-a ajuns la si
tuația că în timp ce o serie de u- 
nități școlare au făcut din exigen
ța justă, pedagogică, principială o 
importantă acțiune educațională, al
tele au lăsat lucrurile să se desfă
șoare la voia întîmplării. Este sem
nificativ că în lumea școlarilor și a 
părinților acestora circulă de ani de 
zile o ierarhizare a școlilor în unele 
în care „se face carte", dar se și „pre
tinde foarte mult" și în altele in 
care „oricum se poate obține o di
plomă". O parte din neajunsurile 
muncii educative se explică și prin 
insuficiențele actualului regulament 
de organizare și funcționare a șco
lilor de cultură generală care, nu 
numai că este depășit de viață, dar 
nu oferă școlilor, cadrelor didactice 
suficiente mijloace de influențare e- 
ducativă, o gamă corespunzătoare de 
recompense și pedepse.

Educarea tineretului tn spiritul 
marilor idealuri ale socialismului este 
o sarcină primordială a școlii, o înal
tă datorie civică a întregului corp 
profesoral. Numai onorînd această 
datorie ne onorăm titlul de slujitori 
ai școlii.
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PROGRAMUL. I

17,30 — Deschiderea emisiunii. Emisiune tn limba 
maghiară. 18,00 — Miră de reglaj. 18,05 — Aven
tură în munți (I) — serial produs de televiziunea 
R. D. Germane. 18,35 — Mult e dulce șl frumoasă 
— emisiune de limbă română • Oratori români, 
maeștri ai cuvîntului : Nicolae Iorga văzut de 
Vladimir Strelnu • însemnări de dr. Mioara A- 
vram • Moment satiric de Mihai Georgescu, in
terpretează Jorj Volcu * Există un stil al criticii 
literare ? Prezintă Pompiliu Mareea • Poșta emi
siunii * Probleme de vocabular de acad. 
Al. Graur. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,20 — 
Intermezzo muzical. 19,30 — Prim plan. Academi
cianul Șerban Țițeica — prof. univ. șl vicepre
ședinte al Academiei Republicii Socialiste Româ-

nla. Emisiune de Manase Radnev. 20,00 — Seară de 1 
’ ' „Oamenii cavernelor" de William Saroyan. ' 
In românește de Catlnca Ralea. 21,40 — Reflector l 
— telefoileton cotidian. 21,50 — Avanpremieră. ’ 
22,10 — Cronica Ideilor, tntîlnlrile Internaționale \ 
de la Geneva. Opinii despre opiniile exprimate. ’ 
Participă : George Ivașcu. N. Tertullan, C. I. Bo
tez. 22,30 — Prin mărginimea Sibiului. Cîntece șl 
dansuri Interpretate de Domnica Chloreanu, Ion 
Cosmuță, Ion Maxim, Ion Sasu șl echipele de dan
suri din comuna Gura Rîului, de la Uzina Auto
matica Sibiu. 23,00 — Telejurnalul de noapte.

teatru, „i

PROGRAMUL n

20,00 — Deschiderea emisiunii. Concert simfonic. 
Interpretează orchestra de studio a Radiotelevizl- 
unii. Dirijor Constantin Bugeanu. în program : 
• Serenadă op. 16 de J. Brahms • Concert pen
tru oboi, fagot șl orchestră de coarde de Adrian 
Rațiu (primă audiție). 21,00 — Arta monumentală 
și arhitectura. 21,30 — Invitație la vals de Weber. 
Dansează Magdalena Popa șl Dan Moise. 21,40 — 
Reflector — telefoileton cotidian. 21,50 — O oră cu 
Alfred Hitchcock. „Dansul marionetei" (reluare).

A

Ca șî cele două lucrări 
care au alcătuit spectaco
lul „Fotografii mișcate", ul
tima piesă a lui Ilie Pău
nescu, pusă în scenă la Tea
trul Mic, „Maria 1714", este 
o piesă de factură istorică.

în „Maria 1714", intr-un 
grad mai mare chiar decît 
in lucrările anterioare, Ilie 
Păunescu nu își propune ca 
scop restituirea istoriei sau 
altfel spus reconstituirea 
fidelă a unui moment isto
ric. El recurge la împreju
rarea istorică pentru a con
strui o piesă de idei cu e- 
couri în contemporaneita
te. Și. să o spunem de la în
ceput — justificînd o obiec
ție de tipul „de ce apel la 
istorie?" — împrejurarea is
torică asupra căreia s-a o- 
prit Ilie Păunescu oferă un 
excelent cadru 
ticii alese.

Piesă a unei 
mită, situație în 
se află în imediata vecină
tate a morții, „Maria 1714“ 
își propune să dezbată as
pecte ale opțiunii prin 
prisma 'mei foarte pronun
țate responsabilități social- 
istorice, alăturate celei e- 
tice.

O veche practică litera
ră — acceptată chiar și de 
Istorici iluștri 1 — arată că, 
în cazul unei asemenea in
tenționalități artistice, scri
itorul este liber să fie, 
sau să nu fie, fidel față de 
litera cronicii. Să precizăm 
totuși că atît evocarea is
toriei cît și dezvolta
rea datelor ei — rod al 
imaginației — dezvolta
re utilă demonstrației ide
atice, sînt făcute într-un 
vizibil respect față de date
le transmise de cronicar șl 
acceptate de urmași.

Ne aflăm în ziua de Sîn- 
ta Marie a anului 1714. După 
grele cazne, în celula sa de 
la Ediculă, Brîncoveanu 
trăiește cu speranța că va 
scăpa cu viață. Aici el pri
mește vizita soției sale Ma
ria și a trei dintre cel pa
tru fii ai săi. Turcii speră 
ca în scurtul timp al între
vederii, Brîncoveanu să se 
decidă la abjurarea credin
ței — singurul preț al sal
vării vieții lui și alor săi. 
Așa cum s-a observat, aici 
„turcirea sau neturcirea nu 
sînt concepții religioase ci 
politice Și etice, în care e 
profund nepolitic să treci 
peste somația eticului".

Constantin pare la înce
put dispus să accepte. In 
schimb, cu excepția foarte 
tînărului Matei, în care vor
bește glasul conservării spe
ciei. fiii săi, adepți „pînă 
la moarte" ai unor princi
pii absolute, se opun. Radu 
vede în refuzul turcirii, și 
în acceptarea morții. sin
gura posibilitate de a ieși 
de sub zodia compromisu
rilor în care Constantin a 
trăit întreaga viață. Ștefan 
vede în aceeași acceptare 
un act de superbie ome
nească, „ultimă nesupune
re... împotriva lui dumne
zeu".

Brîncoveanu Ișî ya cu
ceri pe un drum mai ocolit, 
dar mai temeinic, opțiunea. 
Va înainta o clipă dincolo 
de legile omenești t va tre
ce printr-un adine senti
ment al relativismului cri
teriilor, al labilității gra
niței și chiar semnului bine
lui și răului Dar va ajun
ge la concluzia necesității 
de a refuza „șansa" oferi
tă de turci, chiar dacă a- 
ceasta îl va costa viața. Din 
cu totul alte motive decît 
cele ale fiilor.

Ilie Păunescu îl contu
rează pe Brîncoveanu în 
spiritul unei viziuni vizi
bil inf.uențate de tendința 
demitizării. Polemizîndu-se 
cu viziunea romantică, de- 
mitizarea eroului nu se fa
ce însă î« sensul coborîrii 
de pe soclu. Dimpotrivă, 
se urmărește și se realizea-

problema-
situații li
căre omul

ză o umanizare a persona
jului istoric j o apropiere a 
eroicului de înțelegerea mai 
adîncă, mai lucidă, a omu
lui contemporan. Brînco- 
veanu este excesiv de pru
dent. Slab fizicește, își 
pierde prestanța, demni
tatea ținutei. Dar ace
lași Brîncoveanu este un 
personaj matur, lucid. 
A făcut istorie și știe că 
istoria nu se face cu idei 
absolute, că ea presupune 
și renunțări. A avut o via
tă tumultuoasă, plină j iu
bește ca nimeni altul via
ta și renunță cu greu la ea. 
Are o atitudine de adîncă 
ironie față de eroismul gra
tuit. Cîteva din trăsăturile 
care vor deveni cheia virtu
ții sale 1

Aceeași fiind decizia, 
Constantin e superior tutu
ror, fiindcă atunci cînd în
fruntă moartea, nu o face 
în numele vreunei rigide 
prejudecăți. Decizia sa este 
dedusă din dezbaterea a- 
tentă a alternativelor vie
ții. O dezbatere al cărei sin
gur principiu triumfător 
rămîne responsabilitatea so
cială și etică, chintesență a 
umanului.

Personajul principal al 
piesei lui Ilie Păunescu ale
ge sacrificiul, sacrificiul său 
și al familiei sale t își ia 
pe umed blestemul stinge
rii stirpe! sale i jertfește

cronica

dramatică

către final Aceasta și din 
cauză că diferențele spe
cifice de gindire și de com
portament dintre persona
je sînt insuficient marca
te, valorificate; momente, 
replici cheie se dezvăluie 
la o lectură mai riguroasă, 
nesubstanțiale sau confu
ze ; exprimarea e pe alocuri 
deficitară, formulările stin
gă ce.

în piesa lui Ilie Păunes- 
cu confruntarea personaje
lor echivalează cu con
fruntarea unor principii di
ferite Mai mult, regizoarea 
Sorana Coroamă mărturi
sea a fi văzut în fii iposta
ze ale tatălui „Maria 1714“ 
ar fi astfel monologul unei 
personalități aflată într-o 
încrîncenată dezbatere in
terioară, monolog pus mai 
bine în evidență prin pa
sajele de dialog cu perso
najul foarte complex în 
semnificații — Maria.

Prin specificul său, lip
sită de spectaculosul exte
rior, de teatralitatea 
răsturnări de situații, 
sa prezintă însă, în cîteva 
dintre pasajele sale, virtu
țile unei dezbateri de in
tensă combustie lăuni "!câ 

Montarea Soranei Co 
mă (în cadrul scenogr 
simplu și sobru al lui $t< 
Hablinski) montare baza»^ 
pe o bine gîndită și unitara 
concepție regizorală, are 
marea calitate de a fi găsit 
— cu excepția citorva ex
cese de teatralizare — fe
ricite modalități scenice de 
exprimare a acestui aspect, 
de încarnare 
tacol 
rare 
prin 
care

lip
unor 
pie-

Dallesul a cuprins în 
spațiile sale o expoziție 
colectivă care întrunește 
lucrările a două pictorițe, 
Lucia Dem. Bălăcescu și 
Margareta Sterian, a unei 
sculptorițe. Geta Caragiu, 
și a unui grafician, Feszt 
Ladislau. E locul să spu
nem că aceste patru pre
zențe artistice se recoman
dă de la surse diferite și că 
fiecare în sine are o va
loare deosebită. Lucia Dem 
Bălăcescu și Margareta Ste
rian sînt artiste matu-e 
cărora fiecare nouă mani
festare le adaugă doar plu
suri de decantare estetică, 
doar linii complementare 
într-un profil artistic cu
noscut și definitiv, Geta . 
Caragiu se află astăzi în 
momentul debutului ei. Iar 
Feszt Ladislau pe calea cris
talizării stilistice.

Geta Caragiu se exprimă 
tn lemn și piatră, prin cio
plire directă, material și 
tehnică ce vin la indemîna 
multor sculptori români, 
pentru că în gestul sincer 
al desprinderii formei din 
trunchiul masiv de lemn 
sau din substanța dură a 
rocii, se perpetuează un 
gest arhaic al generațiilor 
trecute de cioplitori Aces
tei franchețe, acestei taini
ce comuniuni între artist 
și materia sa, I se alătură 
în cazul Getei Caragiu o 
simplitate tematică, simpli
tate ce nu se înfățișează ca 
o rudimentară penurie de 
motive. Lucrările sale își

trag substanța din stratul 
atît de familiar al amintiri
lor civilizației rurale, for
mele simbol constituindu-se 
tn „maternități", „logodne", 
„cupluri", adică într-un cu- 
vînt reprezentări sintetica 
totalizînd momente din des
fășurarea ciclică a vieții o- 
mului simplu tn continua

tură antropomorfică, se 
transformă din simplu pro
cedeu în valoare artistică 
independentă. Dar cum 
spuneam, aceste teme din 
care se constituie expozi
ția artistei ne sînt familiare. 
Le-am mai văzut, chiar dacă 
tratarea lor era diferită. 
Deși uneori însăși tratarea

tși păstrează, ba mai mult 
își perfecționează gustul 
pentru rafinament, pentru 
execuția de o caligrafie ire
proșabilă. De data aceasta 
însă, tn multe din gravu
rile sale pasiunea pentru 
formă se învecinează feri
cit cu ideea, cu metafora 
pătrunzătoare și acidă S

Căutări
și împliniri artistice

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNEI EXPOZIȚII IA SALA DALLES

evoluție • generațiilor. Sînt 
vîrste ale vieții și lemnul 
tau piatra au această recu
legere în fața «lemnului, 
în fața acestor adevăruri 
perene. O lucrare în care se 
regăsesc mai clar exprima
te intențiile artistice ni se 
pare a fi cea intitulată 
„Strămoșii" Aici stilizarea 
coloanelor de lemn, cărora 
încrustațiile geometrice ie 
conferă o evidentă struo-

sre tonuri Identice cu sls 
altora. Ti rămîne artistei ca 
după această incontestabilă 
probă de talent să-și conti
nue munca în sensul aflării 
unu! limbaj mai propriu 
mai pregnant Individual

Feszt Ladislau, grafician 
dispus la virtuozități stilis
tice așa cum ni-1 recoman
daseră lucrările sale mai 
vechi. în numeroasele sale 
gravuri expus* Daliei

un motiv oare ea repetă 
mereu tn lucrările «ale, a- 
ceia al înfruntării' dintra 
violență și calm, dintre a- 
gresiune șl pace, bine șl 
rău Această dialectică este 
explicită la diferite nivele, 
în cadru) unor lucrări sepa
rate ca ace] triptic in
titulat „Omagiul păcii". 
Dezvoltarea acestui mesaj 
grafic trebuie extins și 
asupra acelor lucrări in

totul Idealurilor «ale de 
om | dar acest om nu e 
altul decît Brîncoveanu | 
idealurile sale absolute 
sînt cele ale unui nobil 
domnitor, fiu demn al po
porului său i opțiunea eti
că a domnitorului are va
loarea unui act politic de 
adîncă semnificație istorică. 
Brîncoveanu va jertfi totul 
pe altarul principiilor și 
idealurilor sale patriotice. 
Moartei transformă în des
tin, cristalizează tn simbol 
grandios existența unei per
sonalități care s-a stră
duit cu consecvență să ți
nă tn mfnă frînele Istori
ei, apărînd de furtuni, o- 
punîndu-se nimicirii nea
mului în fruntea căruia se 
află De aceea. în penul
tima sa replica, persona
jul principal va striga : 
..Hei, deschideți 1 Trece 
Măria Sa ' Vodă Constan
tin Brîncoveanu 1“

Piesa urmărește să pu
nă o piatră la temelia a- 
cestui simbol al demnită
ții de fiu îl poporului său. 
Pentru Brîncoveanu în mo
mentul morții „nimic nu 
arată altfel decît în viață" 
vrea să spună Ilie Pău
nescu. Reușita aceste! in
tenții nu . este însă, depli
nă. Lipsesc accente nece
sare. Mai ales în partea 
ultimă a piesei, dezbaterea 
se desfășoară la nivelul u- 
nor prea mari generalități. 
Și, paradoxal, tocmai în 
momentul de culme al pie
sei. personajul principal a- 
pare în primul rînd ca în
truchipare a omului demn 
tn fața morții și mai puțin 
a omului a cărui demni
tate o semnifică pe cea a 
conducătorului unui popor 
cu un adînc sentiment pa
triotic

Axată pe un bun pretext 
și pe o foarte interesantă 
problematică, „Maria 1714“ 
are 
de 
nea 
mai
suficient de 
cunoaște un

anumite neîmpliniri 
construcție. Tensiu- 
el dramatică ni nu
că nu reușește să fie 

puternică, dar 
descrescendo

care încleștarea dispare 
și unde aparent domină 
mai mult o fervoare 
decorativă. „Compoziție 
cu elemente industria
le", „Norul", „Radiații" sînt 
titluri care indubitabil treo 
dincolo de zona unui agrea
bil grațios, propunînd prin 
ele însele diverse ipostaze 
ale ordinii, ale echilibrului. 
Din acest punct de vedere 
privite lucrările. Feszt La
dislau se recomandă ca o 
certă personalitate artistică

Luda Dem Bălăcescu are 
un loc aparte în arta româ
nească La ea există o fer
voare a exprimării prin is
torie, un amestec ingenuu 
de planuri, o jucăușă viva
citate în mînuirea fabulei 
și, prelungire pe plan pic
tural, o dispoziție naturală 
către culoarea vie. pene
trantă în opera ei clar de
limitată estetic trecutul se 
amestecă cu prezentul, fa
bulosul cu realul, imagina
ția cu amănuntul diurn, și, 
— merit esențial — fiecare 
lucrare o exprimă pe 
artistă, exprimă momente 
ale biografiei sale spi
rituale adevărate sau fic
tive. Pentru că o nai
vitate irezistibilă se citește 
în opera ei astăzi mai stră
lucitoare și mai liberă de
cît oricînd Servituțile unei 
compoziții rigide au fost 
înlocuite de ușurința gestu
lui spontan cu care creea
ză insolitul și mirajul, de 
înlăturarea 
cromatice. Pictura

pre.iudecăților
Luciei

prin spec- 
— a ideilor, de suge- 
a conflictului lor, și 
aceasta de valorifi- 
superioară a textului.

In rolul personalității a- 
tît de complexe și vii, a 
lui Constantin Brîncovea
nu, Constantin Codrescu a 
realizat una din cele mai 
bune creații ale cariere 
sale, configurînd un pe 
sonaj puternic, intelig' 
lucid, cînd sfîșiat în cor 
dicțiile în care se z, 
cînd distanțîndu-se iro. « 
de ele prin amară ironie/'1

Personajul Măriei cu
mulează două funcții dis
parate. Madia este soția 
domnitorului, cu care aces
ta dialogînd accede la ade
vărul, la opțiunea finală. 
Dar este totodată și un per
sonaj cu semnificație de si
ne stătătoare, mult mai a- 
dîncă. Sugestie a rațiunii 
intrate în eclipsă, Maria a- 
duce pe scenă erupția unor 
zone ale subconștientului. 
In fața iminenței morții. în 
ea reînvie primele impul
suri ale vieții, se eliberează 
terori abisale. Rolul atît de

a 
interpretat de Olga

dificil al acestei Marii 
fost
Tudorache cu adîncă intu
iție și cu marile, cunoscu
tele sale calități de trage
diană.

Lui Ștefan, cărturarul, fi
lozoful antihrist, răsvrătit 
de tip sartrian, obsedat de 
ideea sacrificiului ca o sfi
dare a divinului, Nicolae 
Pomoje îi dă o interpreta
re adecvată dar lipsită de 
strălucire. Masca de cinism 
pe care și-a construit-o în 
acord cu datele textului Va- 
silei. Gheorghiu e reușită ; 
tenta e însă cam groasă așa 
încît ascunde în parte e- 
sența de puritate interioară 
— și ea sugerată de text — 
a personajului. In rolul lui 
Matei, Dan Nuțu a expri
mat corect explozia instinc
tului de conservare in fața 
morții.

Dialogurile, sincronizarea 
scenelor cu mai multe per
sonaje gînt remarcabile. Se ■ 
face simțit cunoscutul spi
rit de echipă al actorilor de 
Ia Teatrul Mic, conduși cu 
măiestrie profesională de 
Sorana Coroamă.

Natalia STANCU

Dem. Bălăcescu . îneîntă 
prin acest fals teribilism de 
copil precoce dar care este 
în ultimă instanță doar ro
dul unei activități labori
oase de peste o jumătate 
de secol.

Pictura Margaretei Ste
rian se subsumează unor 
preocupări tematice asemă
nătoare. Lumea are același 
ton temperamental, aceeași 
viziune microcosmicâ de 
apartenență intimă Imagi
nile se desprind din tihna 
vieții, din liniștitoarea așe
zare a lucrurilor, din ordi
nea afectivă cu care le îm
bracă spiritul 
oare 
trăire 
treaga 
a avut 
vență, 
monumentale, ea a ____
procesele vieții in așezarea 
lor firească. Iar dacă la 
Lucia Dem Bălăcescu pic
tura are o vivacitate spiri
tuală, la Margareta Sterian 
melancolia discretă s-a In
staurat ca o dominantă. 
Viziunea aceasta melancoli
că se întinde peste toate te
mele artistei : „La tirg în 
zori", „Marea", „Case vechi 
în București". O lumină 
aparte, care nu este cea sola
ră, ci a zorilor, a crepusculu
lui, învăluie peisajele artis
tei Și în această aură do 
fantastic, de imagerie ta
bulate trebuie căutate me
ritele picturii Margaretei 
Sterian

Iulian MEREUTA

feminin E 
insuficientă această 
molcomă ? Dar în- 
pictură românească 
oroare de grandiloc- 
de false proporții 

sesizat
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Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri, •> 1 

Ion Gheorghe Maurer, 
in Marea Britanie

LONDRA 26 — Trimișii speciali 
'Agerpres, Nicolae Ionescu și Liviu 
Rodescu, transmit: Președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a depus miercuri 
dimineața o coroană de flori la 
Mormîntul soldatului necunoscut 
din Westminster Abbey. Șeful gu
vernului român a fost însoțit de 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Pungan, 
ambasadorul României la Londra, 
precum și de Denis Laskey, amba
sadorul Marii Britanii la București.

în cursul aceleiași dimineți, pri
mul ministru Ion Gheorghe Maurer 
a primit, la reședința sa de la ho
telul „Claridges", pe liderul Parti
dului Conservator, Edward Heath, 
cu care a avut o convorbire cor
dială.

După amiază, oaspeții români au 
vizitat Tate Gallery. Situat pe ma
lul Tamisei, muzeul oferă o imagi
ne cuprinzătoare a picturii și 
sculpturii- britanice din secolul al 
XVI-lea pînă în perioada actuală, 
înalții oaspeți au fost întîmpinați 
de directorul muzeului, Norman 
Reid, care i-a condus prin sălile 
unde se află expuse operele unor 
artiști '’•enumiți ca Gainsborough, 
ReyrÂ -s, Turner. Cîteva săli sînt 
cons? i.te artei moderne și con- 
tere|L?ane. Sînt expuse lucrări re
prezentative semnate de Van Gogh, 
Cezanne, Matisse, Rodin, Giaco
metti.

Miercuri seara, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Lon
dra, Vasile Pungan, a oferit o re
cepție cu prilejul vizitei în Marea

Britanie a premierului Ion 
Gheorghe Maurer.

La recepție au luat parte Michael 
Stewart, ministrul afacerilor exter
ne și al Commonwealth-ului, Fred 
Peart, lider al Camerei Comune
lor, George Thomson, cancelar al 
ducatului Lancaster, Roy Mason, 
ministrul comerțului, John Stone
house, ministrul poștelor și teleco
municațiilor, Judith Hart, minis
trul dezvoltării teritoriilor de pes
te mări, William Ross, ministru 
pentru Scoția, și alți membri ai gu
vernului, înalți funcționari de la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
tehnologiei, comerțului, agricultu
rii, membri ai Parlamentului, R. E. 
Brook, președintele Camerei de Co
merț din Londra, conducători ai 
unor mari firme industriale și co
merciale, personalități ale vieții 
politice, științifice și culturale, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Londra. Au participat, de ase
menea, John Gollan, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, și Jack Woddis, 
membru al Comitetului Executiv.

Au participat, de asemenea, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Gheorghe Oprea, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, și alte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe premierul ro
mân, membri ai ambasadei, zia
riști.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

SPORT
i ROMÂNIA A CUCERIT

Î&FEUL „CARPAȚI" LA HANDBAL

TIMIȘOARA (prin telefon). — Fi
nala trofeului „Carpați", acum, la a 
X-a ediție a competiției, a repetat — 
coincidență, desigur — firiate cam-"' 
pionatului mondial din 1964 : Româ
nia—Suedia. Cu cinei arii1''în urmă, ; , 
la Praga, printr-un joc excelent, 
handbaliștii noștri, in acea formație 
de aur. o dată cu victoria la 3 punc
te (25—22) asupra suedezilor, deve
neau pentru a doua oară campioni 
a| lumii ! Păstrînd proporțiile, se 
poate aprecia că finala de aseară, 
disputată în noua sală de sport din 
Timișoara, a avut destule caracteris
tici ale unui adevărat derbi mondial. 
In ciuda mizei, ambele formații au 
acționat în general calm (și totuși 
cu multă hotărîre) făcînd apel la nu
meroase procedee tehnice și modali
tăți tactice de joc. Spre satisfacția 
suplimentară a publicului spectator, 
echipa tricoloră a fost principala au
toare a acestui excepțional specta
col handbalistic, la care au asistat 
peste 2 500 de timișoreni.

Seria golurilor o deschid suedezii : 
Lenart Erikson înscrie în minutul 2 
din lovitură de la 7 metri. Jakobson 
suie scorul la 2—0. Dar acestea vor 
fi cam ultimele momente dificile 
pentru echipa noastră. Guneș ega
lează (3—3) și în minutul 13, prin 
golul lui Gațu, România ia condu
cerea. Chicid, Guneș (din 7 metri), 
Gruia și Birtolom sînt pe rînd au
tori ai unor goluri de toată frumu
sețea. Mai sînt 2 minute pînă la 
pauză și avantajul nostru este de 3 
puncte (8—5). Pe teren, lupta este

mereu mai dîrză. Scorul prime) 
reprize este 9—5, pentru echipa Româ
niei. „Și în celelalte 30 de minute ale 
partidei . echipa României, lupta eu 
mare; însuflețire, încurajată frenetic;, 
și, ,își .impune decisiv superioritatea 
îh joc. Scor final : 19—15.

Celelalte trei meciuri de ieri, ,d> 
asemenea, cu caracter decisiv pen
tru configurația clasamentului, pu
teau să revină oricărei formații din
tre cele aflate față-n față. încleș
tarea de forțe a fost extraordinară ; 
echilibrul în joc, ca și pe tabela de 
marcaj s-a menținut de fiecare da'ă 
pînă spre final. Jucătorii din echipa 
B a României au forțat la maximum 
și au cîștigat :■ scor final 19 — 16. în 
partida Iugoslavia—Ungaria se înscri
seseră doar două goluri pînă în mi
nutul 10 (1—1). La pauză, egalita
tea persista (5—5). In repriza .se
cundă. după ce au condus și au fost 
conduși, iugoslavii au găsit, cu mare 
dificultate, cheia victoriei. Scor fi
nal : 16—13, pentru iugoslavi.

Polonia, cu șansa a doua în me
ciul de aseară cu Danemarca, și-a 
marcat prezența la trofeul „Carpați" 
cu un succes final demn de consem
nat : 18—14 (11—7) cu vicecampio- 
nii mondiali.

Clasamentul' general al trofeului 
„Carpați" arată deci astfel : 1. Româ
nia : 2. Suedia . 3. Polonia ; 4. Da
nemarca ; 5. Iugoslavia ; 6. Unga
ria ; 7. România B ; 8. Franța.

Ion DUMITRIU

FOTBAL: Petrolul —Steaua 0-0
Ieri, la Ploiești, s-a disputat par

tida restantă de divizia A dintre e- 
chipele Petrolul și Steaua

Meciul nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic deosebit, ambele formații fiind 
preocupate în exclusivitate de re
zultat Fotbaliștii de la Petrolul au 
dominat, în general, organizînd nu

meroase acțiuni ofensive spre poarta 
Iui Suciu (și Haidu după accidentarea 
primului), creîndu-și și cîteva oca
zii de a înscrie, ratate din cauza pri
pelii în fazele de finalizare.

Steaua a luptat pentru obținerea 
unui rezultat de egalitate, pe care 
l-a și reușit.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 noiembrie. în țară : Vreme în 
răcire ușoară. Cerul va fi schimbător.

Vor cădea ploi locale iar in nordul 
țării și regiunea de munte lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar maximele 
între 5 și 15 grade, tn București : 
Vreme în răcire ușoară cu cer schim
bător favorabil ploii. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

General-colonel in rezervă
COSȚIN IONAȘCU

în ziua de 26 noiembrie 1969 a înce
tat din viață generalul-colonel în re
zervă Costin V. Ionașcu.

Născut la 7 noiembrie 1890 în ora
șul Focșani, județul Vrancea, într-o 
familie de muncitori, a frecventat 
cursurile liceului „Unirea" din Foc
șani și apoi ale Școlii militare de ar
tilerie, geniu și marină, pe care a 
absolvit-o în 1912, fiind înaintat la 
gradul de sublocotenent. A continuat 
să-și perfecționeze pregătirea de spe
cialitate, urmînd diferite cursuri și 
Școala superioară de război.

în timpul primului .ăzboi mondial, 
în calitate de comandant de baterie 
și de divizion de artilerie, a dovedit 
curaj și bărbăție in luptele purtate 
de Regimentul 11 artilerie pe văile 
Buzăului și Ialomiței, in zonele Ba
căului și Mărăștiului.

Calitățile sale de comandant au ie
șit cu putere în evidență in răzociul 
antihitlerist. El a organizat și con
dus cu iscusință în luptă Divizia 9 
infanterie și ulterior Corpul 2 ar
mată, distingîndu-se în _ operațiile 
duse pentru eliberarea țării de sub

jugul fascist, precum și în cele pur
tate pe teritoriul Ungariei și Ceho
slovaciei. Pentru faptele sale de arme, 
generalul Costin Ionașcu a fost de
corat cu înalte ordine și medalii ro
mânești, sovietice și cehoslovace.

După terminarea războiului, a în
deplinit funcția de șef al Marelui stat 
major al armatei, iar la începutul 
anului 1948 a trecut în rindurile ca
drelor de rezervă.

Generalul-colonel în rezervă Cos
tin Ionașcu a fost membru al Parti
dului Comunist Român.

încetarea din viață a generaluiui- 
colonel în rezervă Costin Ionașcu 
constituie pentru toți cei ce l-au cu
noscut o dureroasă pierdere.

MINISTERUL 
FORȚELOR ARMATE 

ALE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

COMITETUL ORGANIZATORIC 
AL VETERANILOR

DIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST

O delegație de activiști 
ai P. C. R. a plecat în Cuba

La invitația C.C. al P.C. din Cu
ba, miercuri a plecat spre Havana, 
într-o vizită de schimb de experi
ență o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Richard Winter, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al

Comitetului județean Sibiu al P.C.R. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 

delegația a fost condusă de Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

întoarcerea de la Berlin a delegației 
grupului român al Uniunii interparlamentare

Miercuri seara s-a înapoiat de la 
Berlin delegația grupului' român al 
Uniunii Interparlamentare, care a 
făcut o vizită în R.D. Germană, la 
invitația grupului interparlamentar 
din această țară.

Din delegație au făcut parte Mi
hai Levente, președintele grupului, 
Stanciu Stoian și Anton Breitenho- 
fer, membri în comitetul de condu
cere al grupului.

La sosirea în București, delegația

a fost întîmpinată de deputați ai 
Marii Adunări Naționale. Au fost, 
de asemenea, de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

★
Pe aeroportul Schonefeld din Ber

lin, parlamentarii români au fost sa
lutați de membri ai conducerii gru
pului interparlamentar din R.D.G 
și de ambasadorul României, Nico
lae Ghenea. (Agerpres)

Semnarea unui protocol privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1970 între Rumania și Spania

La 26 noiembrie s-a ’semnat la 
București un Protocol privind stabi
lirea listelor de mărfuri pe anul 1970, 
în baza Acordului comercial pe ter
men lung încheiat între România și 
Spania pe perioada 1968—1970.

Se prevede ca România să exporte 
în Spania produse ale industriei side
rurgice, industriei constructoare de 
mașini, industriei ușoare și alimen
tare și altele și să importe din a- 
ceastă țară produse siderurgice, me-

tale neferoase șl produse prelucrate 
din metale neferoase, mașini-unelte, 
țesături din lină și bumbac, produse 
agroalimentare și altele.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Alexandru Nițulescu, di
rector în Ministerul Comerțului Ex
terior, iar din partea spaniolă de 
Emilio de Motta, director. în Ministe
rul Afacerilor Externe spaniol.

(Agerpres)

Cronica zilei
O delegație a ministerului Energiei 

Eleotrice, condusă de ministrul Octa
vian Groza, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Internațional al Con
ferinței Mondiale a Energiei, a ple
cat miercuri spre Moscova pentru 
a lua parte la ședința Comitetului 
administrativ al Consiliului acestui 
organism, care va avea loc în zilele 
de 27 și 28 noiembrie.

★
Delegația Procuraturii Generale 

a R P Polone, condusă de procuro
rul general Kazimierz Kosztirko, a 
făcut în cursul zilei de miercuri o 
vizită la Procuratura Generală a 
Republicii Socialiste România, unde 
a avut o întrevedere cu procurorul 
general, Augustin Alexa, și alți 
membri ai conducerii Procuraturii 
Generale.

*
Prof. Vladimir Kutikov, de la U- 

hiversitatea din Sofia, a conferen
țiat miercuri la Asociația de drept 
internațional și .relații; internaționale 
despre „Rolul tratatelor internaționa
le în' dreptul internațional ■ privat 
cd n terii poran".

★
Delegația Ministerului Invățămîn- 

tului Public din R. P. Bulgaria, con-

dusă de A. V. Dimitrov, consilier 
pentru probleme de învățămînt al 
Consiliului de Miniștri, care ne vizi
tează țara în cadrul planului de co
laborare culturală dintre România și 
Bulgaria, a fost primită miercuri la 
amiază de ing. vasile Alexandrescu. 
adjunct a) ministrului învățămîn- 
tului.

(Agerpres)

Cuvîntarea ambasadorului
R. P. Mongole la posturile 

de radio si televiziune•
Cu prilejul celei de-a 45-a aniver

sări a proclamării Republicii' Popu
lare Mongole, Damdinnerenghiin Ba
taa, ambasadorul R.P. Mpngole la 
București, a rostit miercuri seara o 
cuvintare la posturile noastre de 
radio și televiziune. (Agerpres)

Sărbătorirea prof. dr. docent
Nicolae Teodoreanu

La împlinirea vîrstei de 80 de ani, 
prof, dr docent Nicolae Teodo- 
reanu. membru corespondent al A- 
cademtei Republicii Socialiste Româ
nia. a fost sărbătorit. în cadrul unei 
ședințe ce a avut, loc miercuri la a- 
miază

în numele Prezidiului Academiei 
vicepreședintele Ștefan Milcu a fe
licitat cu căldură pe sărbătorit.

Viața și opera științifică a prot. 
Teodoreanu. contribuția adusă la pro
gresul geneticii animale, activitatea 
didactică și pedagogică — care 
i-au adus, printre altele, titlurile 
de laureat al Premiului de stat.

și laureat al Academiei de A- 
gricultură din Franța — au fost 
relevate de prof dr docent Virgil 
Gligor membru corespondent a) 
Academiei, dr Stelian Oprescu, cer
cetător principal, și Ion Voiculescu, 
cercetător la Institutul de biologic. 
„Traian Săvulescu"

Răspunzând acestei mărturii de 
cinstire și apreciere, sărbătoritul a 
mulțumit călduros și a exprimat, ho- 
tărîrea de a-și pune și în viitor în
treaga capacitate și putere de mun
că în slujba progresului științei 
românești.

(Agerpres)

LUCRĂRILE CONGRESULUI P. C. DIN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 26 (Ager

pres) — în capitala stalului Chile 
continuă lucrările celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Cbmunist din 
Chile.

în raportul prezentat la congres, 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Chile, Luis CORVALAN, s-a referit pe 

\ larg la activitatea internă a partidu
lui și la poziția lui față de principa
lele probleme internaționale. Rapor
tul subliniază că, în perioada care a 
trecut de la ultimul congres, numărul 
militanților partidului comunist s-a 
dublat. „Ne-am transformat, a decla
rat raportorul, în primul partid al 
stîngii. Avem un partid compact, să
nătos, puternic din punct de vedere 
politic și mai matur ideologic".

Referindu-se la activitatea politică 
de masă desfășurată de partid în ul
timii patru ani, L. Corvalan a spus ; 
„Partidul a luat parte la o serie de 
mari lupte de masă. Grevele și mar
șurile oamenilor muncii de la orașe 
și sate, ocuparea pămînturilor de că
tre cetățeni, acțiuni în care s-au dis
tins în mod deosebit femeile, precum 
și luptele de stradă ale studenților 
au constituit caracteristicile cele mai 
importante ale acestei perioade. în 
toate împrejurările, comuniștii au 
desfășurat o activitate curajoasă în 
favoarea revendicărilor poporului, 
promovînd unitatea de acțiune cu 
toți oamenii muncii". După ce a re
marcat că la aceste lupte au parti
cipat, alături de muncitorii chilieni, 
universitari, funcționari, lucrători sa
nitari, raportul a relevat, totodată, 
succesele dobîndite de mișcarea ță
rănească în ultimii ani.

„Participarea armatei în viața po
litică chiliană prezintă aspecte foarte 
complexe — a spus vorbitorul. Cu 
ocazia evenimentelor cunoscute din 
luna octombrie, noi am făcut o dis
tincție clară între revendicările eco
nomice ale personalului forțelor ar
mate și intenția unora de a organiza 
o lovitură de stat. în acele împreju
rări a fost determinantă atitudinea ho- 
tărîtă a partidului împotriva loviturii 
de stat, chemarea sa Ia luptă, capa
citatea de mobilizare a maselor, acti
vitatea și disciplina membrilor săi".

„Lupta pentru unitatea populară — 
se spune mai departe în raport — a 
fost și este o linie revoluționară per
manentă a comuniștilor, atit în ca
drul cit și în afara confruntărilor 
electorale. Ne adresăm in special 
tovarășilor noștri socialiști. Aproape 
14 ani de colaborare au dovedit trăi
nicia înțelegerii între partidele noas
tre. Sperăm că diferențele care ne 
separă nu vor pune niciodată în pe
ricol unitatea socialistă-comunistă și 
că problemele aflate în dispută nu 
vor prevala nici un moment".

Referindu-se apoi la viitoarele ale
geri prezidențiale și la programul 
P.C. din Chile, vorbitorul a. spus : 
„Noi am propus propriul nostru can
didat. tovarășul Pablo Neruda. El 
este o personalitate a patriei, una 
din valorile cele mai mari pe care 
le-a dat națiunea"

In continuare, raportul s-a ocupat 
de activitatea internațională a parti
dului : „Situația internațională ne-a 
impus o preocupare constantă pentru 
strîngerea solidarității cu popoarele 
care luptă împotriva imperialismului 
și pentru unitatea mișcării comuniste. 
Interesele de clasă ale proletarîatu- 
lui -și":interese!efnaționale ale poporu
lui — a subliniat vorbitorul — nu 
sînt și nu pot fi puse în contradicție, 
în cazul nostru, ca și în cel al altor 
partide, se dovedește zilnic că noi 
elaborăm propria noastră linie poli
tică ținînd seama de realitățile noas
tre. de experiența pe care o avem, 
conducîndu-ne in același timp după 
ideologia noastră și încercînd să asi
milăm experiențele utile ce emană 
din lupta revoluționară a altor po
poare".

în încheierea raportului său. Luis 
Corvalan a declarat : ..în acest mo
ment crucial, partidul comunist^ re
afirmă hotărîrea sa de luptă și 
cheamă întreg poporul să-și consacre 
toate energiile sale pentru ca o nouă 
zi să ilumineze istoria patriei".

După prezentarea raportului au în
ceput dezbaterile în legătură cu pro
blemele cuprinse în acest document 

Congresul, la care participă peste 
900 de delegați din toate regiunile ță
rii. a fost salutat de numeroși invi
tați de peste hotare, delegați ai parti
delor comuniste și muncitorești, fră
țești.

(Mutarea de salut 
rostită de tovarășul

Dumitrii Popescu

Imagini ale dezvoltării 
socialiste

șoselele 
drumu- 
calcarul 

alba- 
>de 

tablou 
imagini multiple : ce- 

: :i cele ale 
sau Butrintu- t

O călătorie, pe 
asfaltate sau pe 
rile săpate în 
aspru al A [pilor
nezi, este un prilej
constituire a unui 
cu imagini  ' ’ 
tați antice, ca 
Apolloniei s.—
lui, ziduri de așezări me
dievale, cum ar fi Kruja, 
sau Gjirocaster. străjuite 
de modernele retorte ale 
chimiei înălțaie la Laț și 
Fieri, de barajul hidrocen
tralei de la Vau 1 Dejes, 
de coșurile noilor între
prinderi sau de sonde pe
troliere. De-a lungul a su
te și sute de kilometri, pei
sajul este întregit cu plan
tații de măslini, viță de 
vie, portocali, smochini și 
rodii

Pretutindeni însă, chiar 
și acolo unde te așteptai 
mai puțin, se face simțită 
prezența omului, autor și 
beneficiar al înnoirilor în
făptuite în ultimul sfert de 
secol pe aceste frumoase 
meleaguri. Două localități, 
separate doar de cîțiva zeci 
de kilometri: Kruja și Laț 
Prima, cetate de scaun și 
leagăn al luptei de indepen
dentă împotriva turcilor 
în timpul domniei lui 
Skanderbeg eroul națio
nal al poporului albanez. 
Cățărat pe pantele calca- 
roase. orașul-cetate deve
nit muzeu are aspectul 
unui parc veșnic verde. 
Căsuțe rare, înconjurate 
de măslini, străduțe strim
te te conduc spre ziduri 
vechi, înnegrite de focul 
bătăliilor, de trecerea se
colelor AI impresia că to
tul, stînci și case, oameni 
și munți, au rămas neschim-

bate... Ai doar impresia, 
căci în realitate, valul 
înnoirilor a cuprins și bă* 
trîna cetate Kruja Un spi
tal și o maternitate, școli 
noi șantierul primului ho
tel din oraș stau mărturie 
în acest sens. în valea o- 
rașului, unde recent au fost 
depistate zăcăminte fos- 
fatice, se preconizează cons
truirea unui combinat chi- 
mio. „Vom valorifica ex-

sau ingineri care au obți
nut diploma la Tirana, 
îngrâșămintele, purtînd în
semnele combinatului din 
Lag, iau drumul cîm- 
piilor din nordul și 
sudul țării, iar o parte — 
cele pentru export — se 
îndreaptă spre Diirres — 
principala poartă mariti
mă a țării. Construirea 
combinatului chimic, in
trarea Ini tn circuitul

însemnări de călătorie din R. P. Albania

periența acumulată la ri
dicarea primului combinat 
de superfosfați din Laț" 
— spunea unul din locuito
rii Krujei Intr-adevăr. Laț 
are 
piu în conjugarea ef< 
îor îndreptate spre 
rea 
rei 
neze Cu cîțiva ani în urmă, 
Laț era doar un sat așezat 
în mijlocul unei cîmpii cu 
o productivitate redusă La 

v început pe șantier lucrau 
numai cîțiva ingineri A 
trebuit să fie înfrîntă lipsa 
de experiență, a fost nece
sar să se pregătească ca
dre Greutățile au fost însă 
în cele din urmă învinse. 
Tn 1966, combinatul — o- 
biectiv principal al actua
lului cincinal — a Început 
să producă. în prezent de- 
pășindu-și capacitatea pro
iectată cu 25 la sută. Majo
ritatea salariaților sînt ti
neri din împrejurimi, ab
solvenți ai școliîor tehnice

valoarea unui exem- 
în conjugarea eforturi- 

___  . ! crea
și diversificarea tine- 

industrii chimice alba-

economic a produs pro
funde modificări în viața 
locuitorilor din district. Ve
chiul sat a dispărut. Ea in
trarea în oraș te întîmpină 
blocurile noi de locuințe 
ale chimiștilor, noul cine
matograf, noile magazine.

...Părăsim centrul Alba
niei, îndrepttndu-ne spre 
sud-estul țării trecînd prin 
orașul industrial Elbasan, 
pe vechiul drum antic 
al Ignatiei — unde brigăzile 
de tineri voluntari cons
truiesc o cale ferată ce va 
lega exploatările miniere 
de crom cu uzinele pre
lucrătoare. Lăsăm în 
urmă munții apropiin- 
du-ne de cîmpiile mănoase 
din vecinătatea orașului 
Korea. Vizităm, combinatul 
de tricotaje „Secera și cio
canul". unitate modernă a 
industriei ușoare, contem- 
plînd varietatea policromă 
a produselor confecționate 
pe bază de bumbac, acrii, 
sau poliamidă. Gazdele ne

vorbesc de eforturile con
tinue pentru ridicarea și 
perfecționarea calificării, 
de chemările organizației 
de partid, tineret și sindi
cat în vederea valorificării 
depline a timpului de lu
cru, de măsurile concrete 
pentru sporirea productivi
tății muncii și obținerea u- 
nor indicatori superiori de 
calitate. De pe o co
lină de la marginea o- 
rașului privirea cuprinde 
cartierul ae locuințe ridicat 
pentru muncitorii fabricii 
de sticlă și fabricii de piele 
și încălțăminte, stadionul 
cochet, construit cu partici
parea locuitorilor, întinsele 
ogoare ale fermei de la 
Maliq An> vizitat la mijlo
cul lui august această fer
mă Cu 20 de ani în urmă, 
zona era ocupată de o mlaș
tină. focar al deselor epi
demii de malarie. Prin anii 
1946—47 s-a dat startul li
nei munci grele Au. fost să
pa ți 200 kilometri de cana
le i 3 4 milioane mc de pă- 
mînt au fost excavate în 
prezent au fost asanate 
7 000 de hectare, iar. pe a- 
ceastă suprafață se cultivă 
sfeclă de zahăr, grîu și 
cartofi Cea mai mare parte 
a lucrărilor sînt efectuate 
cu mijloace mecanizate

...Călătorie, cu opriri tn 
orașe și sate, uzine și ferme 
agricole, în mijlocul mun
ților sau pe litoralul Mării 
Ionice Fiecare oprire con
stituie un reper semnifica
tiv al eforturilor pe care 
oamenii muncii din Alba
nia le depun pentru ridica
rea patriei lor la noi cote 
ale progresului și civiliza
ției socialiste

loan TIMOFTE

Tovarășul Dumitru POPESCU, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, șeful de
legației C.C. al P.C.R. la lucrările 
Congresului P.C. din Chile, a rostit 
în cadrul unei ședințe plenare a 
Congresului următoarea cuvintare 
de salut ;

Stimați tovarăși, t
In numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, vă 
transmit dumneavoastră, tuturor co
muniștilor chilieni, clasei muncitoa
re și poporului din Chile, salutul fră
țesc și mesajul de solidaritate in
ternați onalistă al comuniștilor din 
patria noastră, al întregului popor 
român.

Vă urăm din adîncul inimii succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului, în realizarea nobilelor 
țeluri revoluționare pentru care mi
litează Partidul Comunist Chilian. 
Noi știm că în decursul existenței sa
le de aproape o jumătate de secul, 
partidul dv. a acumulat o valoroasă 
experiență de luptă pentru apărarea 
intereselor celor ce muncesc, a de
venit o forță politică remarcabilă în 
slujba cauzei libertății sociale și 
naționale a poporului chilian, a de
mocrației și progresului. Partidul 
Comunist Chilian și-a cîștigat pe me
rit atașamentul și încrederea oame
nilor muncii ; ei văd în partidul co
muniștilor stegarul aspirațiilor fun
damentale ale" națiunii, luptătorul ne
înfricat pentru viitorul fericit al po
porului. O expresie elocventă a creș
terii prestigiului și influenței partidu
lui dv. o constituie sporirea continuă 
a rîndurilor sale, aderar'ea la idealu
rile lui, alături de munfrilori, a unui 
important număr de intelectuali, stu- 
denți, tineri, femei, rblul său tot 
mai activ în viața politică a țării, 
prezența comuniștilor în înseși orga
nele constituționale supreme.

Cunoaștem politica consecventă a 
P.C. din Chile pentru făurirea unei 
largi alianțe populare, pentru unirea 
într-un singur front a tuturor forțe
lor progresiste interesate într-o poli
tică democratică, de salvgardare a 
intereselor naționale, de ridicare a 
bunăstării populare. Fără îndoială 
că eforturile pentru realizarea uni
tății de acțiune a tuturor organiza
țiilor clasei muncitoare, pentru an
trenarea în luptă a tuturor forțelor 
de stînga, vor deschide noi perspecti
ve de succes în atingerea țelurilor 
politicii partidului dv.

Apreciem ca deosebit de pozitiv 
moduj tovărășesc, principial și rodnic 
in care evoluează relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele noastre 
la a căror dezvoltare o contribuție 
hotărîtoare au adus întîlnirile și 
schimburile de vederi dintre secre
tarii generali ar celor două partide 
— tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Luis Corvalan. Avem convingerea că 
aceste legături frățești, bazate pe 
principiile internaționalismului pro
letar, pe stimă și respect reciproc, se 
vor extinde continuu, în folosul am
belor noastre partide, a) cauzei ge
nerale a celor ce muncesc, al unită
ții mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

După cum este cunoscut, între R.S. 
România și Chile există relații nor
male ; guvernul român se pronunță 
pentru extinderea pe planuri multi
ple a colaborării româno-chiliene. în 
interesul ambelor popoare, al păcii 
și securității generale.

Tovarăși,
Poporul român înțelege bine aspi

rațiile de dreptate socială, indepen
dență națională și progres ale po
porului chilian, întrucît el însuși a 
trăit, în decursul unei istorii profund 
zbuciumate, adesea tragice, conse
cințele spolierii străine, ale domi
nației imperialiste, efectele subdez
voltării.

In ultimul sfert de secol, poporul 
român, liber și stâpîn pe destinele 
sale, a făcut un efort gigantic, con
știent, organizat și condus de către 
partidul comunist, pentru debarasarea 
de nefasta moștenire a regimurilor 
anterioare. Materializat azi într-o 
rată a acumulării de circa 30 la sută 
din venitul național — acest efort 
colectiv pentru dezvoltarea forțelor 
de producție continuă neîntrerupt, 
fiind factorul decisiv al ridicării gra
dului de civilizație și bunăstare al 
maselor, al consolidării independen
ței naționale. Lipsa de experiență, 
greutățile inerente vastei opere de 
transformare revoluționară a socie
tății și făurire a unei baze economice 
moderne, greșelile cornișe uneori, nu 
au putut stăvili elanul creator al po
porului. nu au împiedicat mersul nos
tru impetuos înainte în 25 de ani, 
România a transformat din temelii 
economia, cultura, întreaga viață so
cială, a modificat radical condițiile 
de viață materiale și spirituale ale 
maselor.

Pe fundamentul lichidării exploată
rii omului de către om, al noilor re
lații socialiste de producție, s-au pro
dus mutații adinei în gîndirea și 
conștiința oamenilor, în raporturile 
sociale, se înfăptuiesc principiile 
dreptății și echității sociale, se lăr
gește cadrul dezvoltării multilaterale 
a personalității umane Orînduirea 
socialistă, oferind poporului cele mai 
largi drepturi și libertăți democra
tice, a creat accesul plenar al mase
lor la conducerea țării, a treburilor 
obștești Unitatea de interese econo
mice și politice, politica marxlst-leni- 
nistă a partidului, au generat o trai
nică sudură social-politică a tuturor 
claselor și păturilor noii noastre so
cietăți, au cimentat coeziunea națiunii 
socialiste — uriașă forță motrice a 
progresului orînduirii noi Nimeni și 
nimic nu, mai poate întoarce poporul 
român de pe drumul său

Congresul al X-lea al P.C. Român, 
ținut înj vara acestui an, a elaborat 
programul ridicării societății socia
liste românești pe o treaptă supe
rioară ; în esență, el prevede atit 
dezvoltarea cantitativă cit mai ales 
calitativă a forțelor de producție, 
perfecționarea continuă a relațiilor 
de producție, a organizării societății, 
îmbunătățirea formelor și metodelor 
de conducere a vieții economice și 
sociale adîncirea democrației socia
liste România înaintează acum, cu 
toate forțele umane și materiale puse 
în accelerație, spre societatea socia
listă multilateral dezvoltată, spre 
acea imagine de existență socială pe 
care au prefigurat-o atît de convingă
tor clasicii marxism-leninismului 
Prin aceasta, comuniștii români sînt 
convinși că-și fac nu numai datoria 
sacră față de propriul popor, ci și 
față de clasa muncitoare de pretu

tindeni, față de toți cei ce luptă sub 
flamura comunismului.

Tovarăși,
Aș dori să vă înfățișez cîteva din 

coordonatele esențiale ale politicii 
externe a României. Caracterul aces
tei politici este determinat în exclu
sivitate de natura socialistă a orin- 
duirii noastre, de ideologia interna»- 
ționalistă a Partidului Comunist Ro
mân, de faptul că poporul român se 
consideră și este un detașament activ 
devotat, al mișcării comuniste, al 
frontului antiimperialist.

Linia fundamentală a politicii ex
terne a R.S. România este prietenia 
cu țările socialiste, colaborarea fră
țească multilaterală. cu popoarele 
care edifică noua orînduire, efortul 
constant pentru întărirea forței și 
coeziunii sistemului mondial socia
list. Astăzi, această coeziune este în
tr-o anumită măsură perturbată. 
Desigur, desăvîrșirea unui tip de re
lații cu totul nou în istorie cere timp, 
efort îndelungat pentru înlăturarea 
unor reziduuri ale vechiului tip de 
relații, a unor mentalități ana
cronice. Sîntem convinși că actua
lele dificultăți vor fi depășite. Dez- 
voltîndu-se liber șl independent, ca 
națiuni suverane, egale în drepturi, 
înflorind flecare pe baza propriului 
efort și a colaborării și întrajutoră
rii frățești, țările socialiste sînt che
mate să ofere modelul raporturilor 
cu adevărat echitabile după care se 
vor călăuzi în viitor toate popoarele 
lumii

înregistrăm cu satisfacție amploa
rea de azi a mișcării comuniste și 
muncitorești, forța și maturitatea 
partidelor care conduc cu succes 
mari bătălii de clasă, se află în avan
garda luptei pentru progres, pentru 
demoorație și pace, își elaborează de 
sine stătător, ou deplină competență, 
linia politică, tactică și strategia 
revoluționară, se bucură tot mai mult 
de prestigiu în rindurile propriilor 
popoare. Uriașa diversitate de con
diții în care activează partidele im
plică dilerențe în abordarea concre
tă a sarcinilor revoluționare, a acti
vității practice, interpretarea deose
bită a unor realități contemporane
— dar aceasta nu numai că nu slă
bește forța mișcării generale, ci o 
face și mai impunătoare și eficientă, 
contribuie la dezvoltarea creatoare a 
marxism-leninismului în condițiile 
societății de azi. Partidul nostru este 
de părere ca diferențele de păreri să' 
fie discutate tovărășește, în spirit 
de stimă și respect reciproc, cu re
ceptivitate și solicitudine. Noi ma
nifestăm încrederea că fiecare partid, 
proletariatul din fiecare țară, au ca
pacitatea de a-și îndeplini misiunea 
încredințată de istorie. P.C.R. acțio
nează neabătut pentru refacerea și 
întărirea atit a unității țărilor socia
liste, cit și a coeziunii dintre toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
convins fiind că ceea ce le unește 
este mai puternic și va prevala pînă 
la urmă asupra oricărei deosebiri de 
păreri.

România sprijină, cu profund spi
rit de solidaritate, lupta popoarelor 
pentru cucerirea independenței na
ționale, pentru lichidarea definitivă 
a rușinosului sistem al colonialismu
lui șl neocolonialismului, eforturile 
tinerelor state pentru consolidarea 
suveranității, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare pe calea progresului. 
Dăm întregul nostru ajutor popoare
lor care luptă cu arma in mină îm
potriva imperialismului, pentru a- 
părarea libertății patriei, și în primul 
rînd bravului popor vietnamez su
pus a’gresiunii S.U.A. Sperăm că ra
țiunea va triumfa, că S.U.A. își vor 
retrage trupele, astfel ca poporul vi
etnamez să poată hotărî singur în pa
tria sa

Desigur, împotriva evoluției progre
siste a societății contemporane se ri
dică forțele imperialiste, care, în do
rința de a-și păstra privilegiile, de 
a-și întări dominația, încalcă dreptul 
internațional, suveranitatea altor sta
te. nu se dau înapoi nici chiar de la 
agresiunea armată. Credem însă că 
lumea de azi a generat suficiente for
țe sociale care, unite, pot zădărnici 
politica imperialistă, pot împiedica 
dezlănțuirea unui nou război.

Pacea este visul suprem al între
gii omeniri. în condițiile actuale, al
ternativa unui război termonuclear 
pustiitor este coexistența pașnică în
tre state cu orînduiri sociale diferite
— principiu elaborat de marele Le- 
pin însuși și confirmat necontenit de 
viață. Condiția salvgardării păcii este 
astăzi respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî soarta după pro
pria voință, garantarea neamestecu
lui în treburile altui stat, instaurarea 
egalității depline între națiuni. Por
ni ndu-se de la aceste premise, este 
posibil să se dezvolte relații normale 
între toate țările, în interesul progre
sului general și al fiecărui popor. Ne 
exprimăm speranța că, în spiritul 
dreptului la existență independentă 
al tuturor națiunilor, treeîndu-se la 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, pe baza re
zoluției O.N.U. din 1967, se va solu
ționa și conflictul din Orientul Apro
piat.

Războiul rece a adus daune grava 
popoarelor, a folosit numai cercuri
lor imperialiste. Dezvoltarea largă a 
contactelor între reprezentanții sta
telor, schimburile, tratativele, colabo
rarea pe baza principiilor indepen
denței și suveranității naționale, in
clusiv înfăptuirea securității pe con
tinentul european, de unde au por
nit cele două războaie mondiale, a- 
sigură destinderea, lichidarea foca
relor de încordare, soluționarea liti
giilor generatoare de război.. Tocmai 
în această direcție acționează din 
toate puterile, alături de celelalte 
forțe iubitoare de pace, statul socia
list român — pătruns de un înalt spi
rit de răspundere pentru soarta pă
cii și civilizației umane.

Tovarăși, v
Permiteți-mi ca, în încheiere, să 

vă asigur încă o dată de profunda 
simpatie internaționalistă a poporu
lui român, să vă garantez că în co
muniștii din România aveți prieteni 
de nădejde în lupta dv. eroică pen
tru binele și fericirea popmului chi
lian.

Trăiască Partidul Comunist din 
Chile 1 .

Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul chilian 1

Trăiască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale — 
forța majoră a luptei pentru progre» 
social în epoca noastră 1



ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE

POLITICE Șl DE SECURITATE AL O. N. U.

PROIECT DE REZOLUȚIE PENTRU
INTERZICEREA ARMELOR CHIMICE 

SI BACTERIOLOGICE
NEW YORK 26, — Corespondentul 

*Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al Adu
nării Generale a O.N.U. a fost pre
zentat oficial un proiect de rezolu
ție aparținînd țărilor socialiste, prin
tre care și România, privitor la „în
cheierea unei convenții asupra in
terzicerii perfecționării, fabricării și 
stocării armelor chimice și bacterio
logice (biologice) și pentru distruge
rea acestor arme".

Un alt proiect de rezoluție privitor 
la aceste arme a fost prezentat as
tăzi de Mongolia, Polonia, și Unga
ria, prin care se cere ca toate sta
tele să adere la convenția de la Ge
neva privitoare la interzicerea aces
tor arme. '

Un proiect de rezoluție pe aceeași 
temă a fost depus miercuri în Comi
tetul politio de către un grup de 11 
state afro-asiatice și Argentina. Ace
lași grup de țări a prezentat Comi
tetului politio un apel adresat State
lor Unite și Uniunii Sovietice de a 
renunța voluntar la perfecționarea 
unor noi sisteme de arme strategice.

Comitetul pentru problemele ad
ministrative și bugetare al Adunării 
Generale a abordat în dezbateri 
problema repartiției echitabile, geo
grafice a posturilor din Secretariatul 
O.N.U.

Subliniind poziția delegației Ro
mâniei în această problemă, Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga a arătat în 
cadrul dezbaterilor că pînă acum nu 
au fost respectate rezoluțiile ante
rioare ale Adunării Generale privi
toare la necesitatea unei repartiții 
echitabile a posturilor din oadrul 
Secretariatului între statele membre 
ale O.N.U. și între zonele geografice 
și țările aparținînd aceleiași zone.

Comitetul pentru problemele eco
nomice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat în una
nimitate un proiect de rezoluție ini
țiat de România în problema „ad
ministrației publice și dezvoltării". 
Țării noastre i s-au mai alăturat în 
calitate de coautori Australia, Aus
tria, Chile, Dahomey, Franța, Ghana, 
Iran, Mali, Peru, Polonia, Turcia și 
Volta Superioară.

NOTA R. F. A GERMANIEI 
ADRESATĂ R. R POLONE 

privind începerea unor tratative

politice bilaterale
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 

Agenția P.A.P. anunță că Jozef 
Winiewicz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
l-a primit pe ambasadorul Becks, 
șeful reprezentanței comerciale a 
R. F. a Germaniei în Polonia, care

„Este necesar să se studieze posibilitatea 
. restabilirii relațiilor cu Cuba"

— declară ministrul de externe chilian

LIMA 26 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Republicii Chi
le, Gabriel Valdes, a declarat la Li
ma, unde participă la reuniunea mi
niștrilor de externe din țările mem
bre ale Pactului Andin, că țara sa 
consideră „lamentabile și retrogra
de propunerile guvernatorului Nelson 
Rockefeller privind reînarmarea ță
rilor Americii Latine". El a subli
niat că în ultimii șase ani conceptul 

a înmînat o notă a guvernului R.F. 
a Germaniei, prin care se propune 
începerea unor tratative politice 
între cele două țări. Nota R. F. 
a Germaniei va fi studiată cu a- 
tenție de partea poloneză.

de coexistență a avansat destul de 
mult și principiul neintervenției 
constituie unul din factorii esențiali 
ai vieții internaționale.

Nu există nici un motiv pentru ca 
în America Latină să nu coexiste re
gimuri cu principii ideologice diferi
te — a declarat Valdes, subliniind 
că este necesar să se studieze posi
bilitatea restabilirii relațiilor cu 
Cuba.

Ambasadorul României
in Tunisia si-a7 

prezentat scrisorile 
de acreditare

TUNIS 26 (Agerpres). — La 26 no
iembrie, ambasadorul român în Re
publica Tunisiană, Petre Bălăceanu, 
a prezentat scrisorile de acreditare 
primului ministru tunisian, Bâhi 
Ladgham, căruia i-a lost încredin
țată. printr-un decret prezidențial, 
conducerea statului în absența din 
țară a președintelui I-Iabib Bourguiba.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, între primul ministru tu
nisian și ambasadorul român a avut 
loc o convorbire cordială.

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia 

au luat sfîrșît miercuri lucrările 
Plenarei C.C. al P.C. Bulgar, la care 
au fost discutate probleme ale dez
voltării energeticii, îmbunătățirii ba
lanței energetice de combustibil a 
țării și îndeplinirii planului de con
strucții și lucrări de" montaj pe 1969.

După dezbateri, plenara a adoptat 
o hotărîre în care se subliniază ne
cesitatea pregătirii din timp a lu
crărilor de construcții și montaj pe 
anul următor.

La plenară a luat cuvîntul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar,, președintele Consiliului de 
Miniștri, care s-a referit la unele 
probleme din domeniul construcții
lor.

la Houston Oamenii pătrund 
în tainele Lunii

Primele eșantioa
ne lunare culese 
de echipajul mi
siunii „Apollo—12“ au 
sosit sub o puternică 
pază la laboratorul din 
Houston. Primul con
tainer cu roci lunare, 
împreună cu cele in 
care se aflau filme și 
probe biologice. au fost 
aduse cu un avion al 
forțelor aer.enc ame
ricane la biza Elling
ton și apoi transporta
te cu camionul la 
Houston: Lucrătorii la
boratorului au procedat 
marți noaptea la cân
tărirea rocilor și au 
stabilit că prima ladă 
conține 14.5 kilogra
me eșantioane lunare. 
Marți seara a fost a- 
dus la Houston și cel 
de-al doilea conteiner

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Ziarul „Literaturnaia Gazeta" 
a publicat un interviu al cosmo- 
nauților sovietici Gheorghi Be
regovoi șl Konstantin Feoktistov, 
reîntorși din vizita făcută in 
S.U.A. „Consider că întilnirea de 
două săptămâni cu specialiștii 
cosmici americani a fost utilă 
pentru ambele părți, a declarat 
Feoktistov. Noi am fost bucu
roși să auzim de la oamenii de 
știință și cosmonauții americani 
că ei vor să-și consacre cunoș- 

cu mostre de sol lu
nar

Paralel cu primele 
examene efectuate a- 
supra rocilor, savanții 
de la Houston continuă
să efectueze 
amănunțite 
structura 
natural al

cercetări 
privind 

satelitului 
Pământu

lui. Astfel, potrivit pă
rerilor unora dintre ei,
reverberațiile care au 
urmat, timp de 55 de 
minute, după prăbuși
rea modulului pe su
prafața Lunii se expli
că prin existența unei 
„camere de ecou" in 
scoarța selenară. A- 
ceastă „cameră de 
ecou" ar fi o al
ternanță de 
de rocă 
cu straturi 
te. Prin

straturi 
sfărimată 
compac- 
ciocnirea

modulului de supra
fața Selenei a avut 
loc, presupun savanții, 
o „rearanjare locală" a 
acestor straturi de roci. 

In acest timp, as- 
tronauții Charles Con
rad, Richard Gordon șt 
Alan Bean au rămas 
izolați in încăperea de 
carantină de la bordul 
portavionului ..Hor
net", care i-a recupe
rat luni, imediat după 
amerizare. Medicul ce 
le-a fost atașat pînă 
la sfîrșilul perioadei de 
carantină, dr. Clarence 
Jernlgan, a declarat că 
membrii echipajului 
„Apollo-12" sini „in
tr-o stare excelentă". 

Portavionul „Hornet" 
urmează să sosească 
vineri la Pearl Har
bour.

tințele și experiența cauzei pro
gresului tehnic". El a re' ’ " 
asemenea, marile posibi. 
colaborării internaționale 
plorarea spațiului cos 
și-a exprimat încredere: 
viitor omenirea va ajut 
realizarea unui program 
unic.

In cadrul interviului, 
nautul Beregovoi a dat 
tă apreciere zborului spre 
realizat de misiunea 
12".

„FAPTE
CARE IMPUN 
ÎNCETAREA

AGRESIUNII 
DIN VIETNAM"

Masacrul săvîrșit de trupele 
americane la 16 martie 1968 in 
satul sud-vietnamez Song My 
(despre care am relatat în ulti
mele numere ale ziarului) a pro
dus o vie reacție in opinia pu
blică și in coloanele presei din 
întreaga lume. Numeroase per
sonalități politice din S.U.A., An
glia, Suedia și alte țări au luat 
poziții față de acest act condam
nabil, cerind cu insistență ca au
torii lui să fie trași la răspunde
re, ca Statele Unite să pună ca
păt războiului din Vietnam. „A- 
ceastă afacere sordidă — a de
clarat senatorul republican Ste
phan Young — constituie una 
din paginile cele mai rușinoase 
pentru S.U.A. Americanii trebuie 
să cunoască cit mai repede po
sibil toate faptele ce le-au fost 
mult timp ascunse". Senatorul 
Charles Percy a acuzat. Pentago
nul că a abuzat „de o manieri 
incredibilă" de încrederea opi
niei publice mondiale, ascunzând 
timp de aproape 20 de luni cri-

PARIS

Conferința cvadripartită agențiile de presă transmi
în problema

PARIS 26 (Agerpres). — Miercuri 
s-a desfășurat la Paris cea de-a 
44-a ședință a Conferinței cvadri- 
partite în problema vietnameză. 
Luînd cuvîntul, Xuan Thuy, șeful 
delegației R. D. Vietnam, s-a re
ferit la masacrarea de către tru
pele americane a populației civile 
din satul sud-vietnamez Song My, 
în luna martie 1968, menționînd că 
aceasta a fost doar una din cri
mele comise de agresorii ameri
cani în Vietnam. Xuan Thuy a fă
cut apel la guvernele și popoarele 
doritoare de pace din întreaga lume, 
la organizațiile democratice interna
ționale și Ta personalitățile cu vederi 
progresiste, ca și la Statele Unite, 
să acționeze pentru a se pune ca
păt agresiunii americane în Vietnam, 
să-și întărească sprijinul acordat 
luptei drepte a poporului vietnamez. 
Vorbitorul a subliniat răspunderea 
părții americane pentru prelungirea 
războiului în Vietnam.

REĂCȚH DUPĂ DEZVĂ

LUIREA MASACRULUI DE 

LA SONG MY

ma monstruoasă petrecută la 
Song My.

Deși locotenentul William 
Calley, conducătorul subuni
tății care a săvîrșit masacrul, a 
fost deferit unui tribunal mili
tar, numeroase personalități ale 
vieții politice americane consi
deră măsură ca insuficientă, in- 
sistind pentru organizarea unui 
studiu amănunțit al evenimente
lor petrecute la Song My în pri
măvara anului trecut. Intr-o 
scrisoare adresată președintelui 
Comitetului serviciilor armatei, 
senatorul Charles Goodell a ce
rut deschiderea imediată a unei 
anchete care să elucideze pro
blema masacrului. O cerere 
similară a fost făcută de Men- 
dall Rivers, membru al Camerei 
reprezentanților.

Dezvăluirea masacrului a pro
vocat o vie emoție și într-o se
rie de alte țări. In Anglia, pro
blema a ajuns să fie evocată în 
Camera comunelor, să formeze 
obiectul unor ample comentarii 
în coloanele ziarelor. „Cei ce 
poartă răspunderea pentru ma
sacrul de la Song My trebuie să 
fie judecați rapid și public" — 
scrie „Daily Express".

Cotidianul „Nhan Dan" din 
R. D. Vietnam subliniază că ma
sacrul de la Song My nu este 
un fapt izolat, că el a fost pre
cedat sau urmat de acțiuni si
milare, ca „afacerea Balagan", 
care s-a soldat cu uciderea a 
300 persoane și înecarea a peste 
1200, masacrele de la Ton Bin 
și Guang Nam.

Ca urmare a dezvăluirii ma
sacrului care a zguduit opinia 
publică mondială, un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a dat publicită
ții o declarație a secretarului ge
neral U Thant. Deplingînd actele 
de barbarism, atacurile împotri
va populației civile nevinovate, U 
Thant. Deplingînd atacurile îm
potriva populației civile nevino
vate, U Thant subliniază necesi
tatea ca războiul din Vietnam să 
ia sfîrșît cit mai curînd.

S. BACIU

Xuan Thuy despre semnificația 

demisiei lui Cabot Lodge
PARIS 26 (Agerpres). — Xuan 

Thuy, șeful delegației R.D. Vietnam 
la Conferința de la Paris asupra 
Vietnamului, a declarat marți, în 
cursul unei conferințe de presă, că 
ar fi dispus să întîlnească din nou, în 
particular, pe șeful delegației ameri
cane, dacă acesta ar avea ceva nou 
de anunțat. El a precizat, totodată, că 
aceste convorbiri particulare ar tre
bui să se poarte asupra celor zece 
puncte ale soluției globale propuse 
de F.N.E. și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și, în special, asupra retrage
rii trupelor americane și a formării 
unui guvern provizoriu de coaliție în 
Vietnamul de sud.

Referindu-se, în continuare, la de
misia lui Henry Cabot Lodge și a ad
junctului său de la conducerea dele
gației americane, Xuan Thuy a sub

O declarație 
a Casei Albe

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt, Ronald Ziegler, 
afirmînd că vorbește în numele pre
ședintelui Nixon și al întregii Admi
nistrații, a declarat că masacrarea în 
1968 a unor civili sud-vietnamezi 
„contravine conștiinței întregului po
por american". El a adăugat că gu
vernul a hotărît să adopte măsuri 
pentru ca „această conduită. ilegală 
și imorală să fie tratată potrivit co
durilor justiției militare".

Ziegler a informat pe ziariști că mi
nistrul apărării al S.U.A., Melvin La
ird, a luat cunoștință despre acest 
masacru la 1 aprilie 1969, „întârziere 
care este regretabilă".

Pe de altă parte, Lionel Van Deer- 
lin, membru al Camerei Reprezentan
ților, a declarat că Ministerul Apă
rării S.U.A. a deschis o anchetă în 
legătură cu un alt masacru ce a a- 
vut loc în vara acestui an în Delta 
fluviului Mekong, la nord-est de sa
tul Don Tam.

Intr-un interviu televizat acordat 
societății „National Broadcasting Cor- ■ 
poration", Vernado Simpson, care fu
sese detașat în 1968 în Vietnamul de 
sud, a declarat dă a participat la 
„masacrul de la Song My" și a ucis 
cel puțin o duzină de civili, între care 
o femeie și un copil de doi ani. El a 
afirmat că a acționat „ca urmare a 
unui ordin ce i-a fost dat direct".

Miercuri, ministrul forțelor armate 
terestre ale S.U.A., Stanley Resor, a 
fost audiat, cu ușile închise, de Comi
tetul Camerei Reprezentanților pen
tru serviciile forțelor armate și de 
comitetul similar din Senat, în legă
tură cu comportarea trudelor ameri
cane față de populația civilă din Viet
namul de sud. Ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, a trimis la rîn-

vietnameză
Nguyen Van Tien — care l-a înlo

cuit la ședința de miercuri pe mi
nistrul de externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, doamna Ngu
yen Thi Binh — a menționat că 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud a dezvăluit masa
crul de la Song My încă din luna 
martie 1969, arătînd că Statele Unite 
și administrația de la Saigon au fă
cut totul pentru a camufla această 
afacere. Vorbitorul a subliniat apoi 
necesitatea retragerii necondiționate 
a trupelor americane din Vietnam.

Nici delegatul american Henry 
Cabot-Lodge — care a participat 
pentru penultima oară la lucrările 
conferinței, înaintea demisiei sale — 
nici delegatul administrației de la 
Saigon, Pham Dang Lam, nu au 
vorbit despre cele întâmplate la Song 
My. Delegatul american s-a limitat 
să repete ideea așa-numitei „retra
geri reciproce" a trupelor.

liniat că, dacă demisia și înlocuirea 
celor două personalități prin Philip 
Habib traduc intenția Administrației 
Nixon „de a reduce influența Confe
rinței de la Paris pentru a concentra 
toate eforturile asupra problemelor 
militare, atunci administrația ame
ricană va trebui să-și asume întreaga 
responsabilitate a consecințelor care 
vor rezulta din aceasta".

Șeful delegației R.D. Vietnam a 
subliniat că țara sa respectă inde
pendența, neutralitatea și integritatea 
teritorială a vecinilor săi, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice. El a 
adăugat că, o dată restabilită pacea t 
și efectuată retragerea trupelor, „vor 
fi întrunite condițiile pentru stabili
rea de bune relații cu Statele Unite, 
potrivit principiilor coexistenței paș
nice".

dul său o scrisoare în această pro
blemă Comisiei senatoriale pentru a- 
facerile externe.

★
NEW YORK 26 (Agerpres). — Ju- 

decătorul de instrucție de la Tribu
nalul militar din Fort Banning, loco- 
tenent-colonelul Reid Kennedy, a luat 
hotărîrea de a interzice declarațiile 
publice ale posibililor martori ai ma
sacrului săvîrșit de militari ameri
cani la 16 martie 1968 în satul sud- 
vietnamez Song My din provincia 
Quang Ngai. El a însărcinat pe că
pitanul Aubrey Daniel, care va con
duce procesul intentat locotenentului 
William Calley, să aducă la cunoș
tință hotărîrea ca viitorii martori să 
se abțină de la orice declarație care 
ar putea constitui depoziții la pro
ces. El a motivat măsura luată de ne
cesitatea asigurării climatului care 
să permită desfășurarea normală a 
procesului, în vederea unei judecăți 
imparțiale.

„N0RBEK“ in impas
OSLO 26 (Agerpres). — în prima 

zi a reuniunii începute marți la Oslo, 
primii miniștri ai țărilor scandinave 
au luat în discuție problemele pe 
care le ridică crearea preconizatei 
Uniuni vamale nordice, precum și 
politica agrară a acestor țări în even
tualitatea realizării „planului Nor- 
dek".

Agenția United Press International 
precizează că, după o zi de dezbateri, 
nu s-a ajuns la nici o hotărîre în 
problemele abordate.

Cea de-a 15-a sesiune a Conferinței generale a F.fl.O. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură), care se desfă
șoară la Roma, a intrat în faza finală. Conferința a reales Republica Socialistă 
România ca membră a consiliului pe o perioadă de încă trei ani. Pentru re
giunea europeană au candidat, în vederea alegerii în consiliu, 9 țări, dintre 
acestea fiind alese România, Italia,1 Anglia, Republica Federală a Germaniei, 
Franța și Norvegia.

Reîntoarcerea la Tokio a primului ministru Eisaku 
Salo, după vizita sa efectuată în Statele Unite, a coincis cu un adevărat val 
de demonstrații organizate în semn de protest față de comunicatul comun japono- 
american în legătură cu circumstanțele de retrocedare a Okinawei. La demonstra
ții au participat peste 300 000 de persoane. în alte două parcuri ale capitalei 
nipone au avut loc mari mitinguri de protest organizate de Partidul Socialist. 
Cu acest prilej, Tomomi Narita, președintele Partidului Socialist, a cerut abro
garea tratatului de securitate și retrocedarea imediată a Okinawei către Japonia.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, l-a .primit pe ministrul afa
cerilor externe al Finlandei, Abti Kar- 
jalainen, informează agenția TASS. 
Ministrul finlandez a avut, de ase
menea, convorbiri cu Nikolai Pato- 
licev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., în legătură cu protocolul cu 
privire la schimbul de mărfuri dintre 
cele,două țări pe anul 1970.

La Bonn au avut loc tra
tative între reprezentanți ai Mi
nisterului Transporturilor și Probleme
lor Poștale al R.F.G. și reprezentanți 
ai Ministerului Poștelor și Telecomu-

LA BUDAPESTA 
Șl BUCUREȘTI 

„CASE ALE emir 
POPORULUI VECIN 

SI PRIETEN»
Miercuri a avut loc la Buda

pesta semnarea convenției gu
vernamentale româno-ungare 
privind înființarea Casei culturii 
române la Budapesta și a Casei 
culturii ungare la București. A- 
doptarea acestei convenții con
stituie un moment însemnat în 
dezvoltarea relațiilor culturale 
dintre cele două țări vecine și 
prietene.

Convenția prevede ca cele 
două instituții culturale să or
ganizeze, între altele, diferite 
reprezentații artistice, seri lite
rare, prezentări de filme, confe
rințe științifice, expoziții, cursuri 
de limba română și, respectiv, 
limba ungară.

Referindu-se la însemnătatea 
înființării acestor instituții cul
turale, cei doi semnatari ai con
venției mi-au declarat următoa
rele :

Vasile GLIGA, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
României : „Consider că cele 
două instituții vor contribui Ia 
dezvoltarea pe mai departe a 
legăturilor culturale dintre ță
rile noastre, vor ajuta la mai 
buna cunoaștere a realizărilor 
social-economice și cultural-ști- 
ințifice, la cunoașterea recipro
că a tezaurului culturii seculare 
a celor două popoare, fiind ast
fel un instrument al întăririi 
prieteniei dintre popoarele celor 
două țări socialiste frățești".

ROSTA Endre, președinte ad- 
interim al Institutului ungar de 
relații culturale cu străinătatea : 
„Sînt convins și eu că această 
convenție va determina în mod 
concret ca relațiile culturale și 
științifice dintre țările noastre 
să fie mai strînse și permanen
te, ca prietenia și frăția po
poarelor noastre să se dezvolte 
continuu".

AI. PINTEA

nicațiilor al R. D, Germane, cu privire 
la calcularea și recalcularea serviciilor 
prestate reciproc în transportarea co
respondenței și în telecomunicații peste 
frontiera dintre cele două state. Tra
tativele vor fi reluate în scurt timp — 
informează agenția A.D.N. >

La Varșovia se află o de
legație britanică condusă de dr. 
Ernest A. Davies, secretar parlamentar 
la Ministerul Tehnologiei, cu scopul 
de a analiza rezultatele îndeplinirii 
acordului polono-britanic de colaborare 
în domeniul științelor aplicate și teh
nicii, semnat în octombrie 1967.

Convorbiri Ă. Kosîghin- 
P. Hartling. Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit miercuri la Krem
lin pe ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Poul Hartling, care face 
o vizită oficială în U.R.S.S..

Uraganul „Marfa" 8 aiuns 
în regiunea portului Limon din Costa 
Rica, provocînd însemnate pagube ma
teriale. Comunicațiile dintre San Jose 
și regiunea de coastă au fost între
rupte. Uraganul a inundat vaste re
giuni din Costa Rica, a distrus poduri 
și șosele și a avariat numeroase clădiri.

0 nouă manifestare de opinie publică 
în problemele securității europene

Securitatea și cooperarea europea
nă, probleme care preocupă intens 
popoarele de pe continentul nostru, 
au determinat, după cum se știe, dez
voltarea unui dialog amplu și complex 
la nivel guvernamental, parlamentar, 
de opinie publică, cu participarea 
unor reprezentanți de frunte ai vieții 
politice și economice, culturale, știin
țifice, artistice. In acest context se 
înscrie și cea de-a treia reuniune a 
Comisiei de studii europene, organi
zată la jumătatea lunii noiembrie la 
Londra de către Institutul de. Studii 
Strategice, care își are sediul în 
capitala Marii Britanii. La reuniune 
au luat parte directori de asociații 
și institute de relații internaționale, 
profesori, cercetători și experți din 
domeniul relațiilor internaționale, 
ziariști din numeroase țări europene, 
printre care și România.

în mod firesc, fiind reunite în ju
rul aceleiași mese persoane cu con
cepții diferite, modul de abordare și 
tratare a temei a fost diferit, păre
rile și sugestiile avansate în unele 
chestiuni nu au coincis sau au rfost 
divergente. Ceea ce a caracterizat 
însă reuniunea de la Londra a fost 
convergența opiniilor majorității par- 
ticipanților asupra necesității unei 
examinări realiste și constructive a 
chestiunilor privind cooperarea și 
securitatea în Europa. Astfel, prof. 
Tomala, de la Institutul polonez de

Tratative între reprezen
tanți ai Ministerului Comer
țului Exterior al R.D.G. și ai 
Confederației industriilor 
britanice au început la Londra — 
anunță ziarele din capitala Marii Bri
tanii. Este discutată problema înlocui
rii actualului acord comercial bilateral 
în vigoare pe un an, cu unul pe ter
men de trei sau cinci ani.

Mirko tepavat: „Conferința privind 
securitatea europeană reclamă particip, 

activă și egală a tuturor statelor euroj
BELGRAD — Corespondentul A- 

gerpres, N. Plopeanu, transmite i 
Luînd cuvîntul în cadrul ședinței co
mune a Vecei popoarelor și a Vece! 
social-politice, Mirko Tepavaț, secre
tarul de stat pentru afacerile exter
ne al R.S.F. Iugoslavia, a făcut o ex
punere asupra problemelor actuale 
ale politicii externe iugoslave. „Noi 
concepem conferința privind cola
borarea și securitatea europeană ca 
un proces continuu, care trebuie să 
capete un conținut cit mai larg", a 
declarat Mirko Tepavaț. După păre
rea majorității statelor — a subliniat 
el — conferința privind colaborarea 
și securitatea europeană trebuie să 
fie marcată prin participarea activă 
și egală în drepturi a tuturor țărilor 
europene, prin posibilitatea de a-și 
determina în mod liber și indepen
dent poziția lor față de problemele 
care trebuie rezolvate. Calea cea 
mai bună și mai sigură pentru crea
rea unor condiții sănătoase în vede
rea securității europene o constituie 
cooperarea generală și depășirea 
treptată a actualei diviziuni in 
blocuri.

Considerăm, a spus Mirko Tepa

relații internaționale, susținînd că 
înfăptuirea securității europene con
stituie o condiție esențială a dezvol
tării normale, a progresului și bună
stării fiecărei țări de pe continent, 
sublinia necesitatea ca fiecare stat 
să vină cu propunerile și sugestiile 
sale, armonizarea lor putînd deveni 
o operă comună și durabilă.
- Examinînd căile și mijloacele pen

tru atingerea acestui obiectiv, reuniu
nea de la Londra a consacrat o mare 
parte din dezbaterile sale problemei 
convocării unei conferințe general eu
ropene in problemele securității și 
colaborării. Concluzia a fost că toate 
statele sînt interesate în organiza
rea conferinței, mulți dintre vorbi
tori susținînd chiar necesitatea or
ganizării mai multor conferințe. Au 
fost examinate cu atenție propunerile 
conținute în Declarația de la Praga 
a miniștrilor afacerilor externe ai 
statelor socialiste membre ale Tra
tatului de la Varșovia, fiind apre
ciate ca o bază realistă de angajare 
a discuțiilor. Secretarul general 
al Asociației de relații interna
ționale din Viena, dr. Andreas Khol, 
declara în acest sens că relațiile de 
pe continentul nostru evoluează în 
direcția unei întîlniri general euro
pene, care, în condițiile unei pregă
tiri corespunzătoare, ar putea contri
bui la crearea unui climat de încre
dere și destindere.

La 25 noiembrie a avu 
la Institutul Franței ședinț 
blică anuală a Academiei 
latine, care grupează repr 
ianți ai 22 de țări. Cu aces 
lej au fost inmînate pre 
Academiei pe anul 1969 
la dispoziție de Fundația 
benkian) compozitorului ft 
Olivier Messiaen și pictorulu 
xican Rufino Tamayo.

La această ședință a pc 
pat, din partea României, 
Andrei Oțetea, vicepreși 
al Academiei lumii latine

vaț, că viitoarea conferință europea
nă ar trebui să discute, printre alte
le, principiile de bază pe care s-ar 
întemeia colaborarea trainică și 
securitatea țărilor din Europa, pre
cum șl posibilitatea ca acestea să 
fie definite înt.r-un document accep
tat de toți. In acest sens, el a citat, 
în primul rînd, „principiile respectă
rii suveranității, egalității în drep
turi, independenței și integrității te
ritoriale, abținerea de la orice fel 
de amenințare cu forța sau de folo
sire a forței, neamestecului în trebu
rile interne ale altor state, colabora
re economică, culturală și telinico- 
științifică. Atunci cînd este vorba 
de securitatea europeană, a spus în 
continuare Mirko Tepavaț, ar fi util 
să se găsească posibilități de a se în
registra un progres și în problemele 
care temporar creează surse de neli
niști Și nesiguranță, cum ar fi mane
vrele militare pe teritoriile altor sta
te. existența bazelor militare pe teri
toriile altor țări. Sînt necesare o se
rie de măsuri mai largi care ar de
termina începerea unui proces de 
dezangajare și de reducere recipro
că a înarmărilor în Europa",

Un consens larg s-a realizat asupra 
însemnătății pe care ar prezenta-o 
realizarea în cadrul conferinței eu
ropene a unui acord cu privire la 
renunțarea la forță sau la amenin

țarea cu forța în relațiile recipro
ce dintre statele europene.

Reuniunea de la Londra se înscrie, 
în mod firesc, în dialogul european. 
Ea a fost precedată de acțiuni si
milare în alte țări, inclusiv Româ
nia, care, în vara acestui an, a găz
duit vmasa rotundă" a tineretului și 
colocviul organizat de Asociația de 
Drept Internațional și Relații Inter- 

, naționale — manifestări importante 
despre care s-a vorbit în capitala 
britanică în termeni elogioși. Există 
un interes real pentru poziția Ro
mâniei în aceste probleme, fapt con
statat și cu prilejul recentei întîl
niri de la Londra. Directorul Cen
trului de studii de politică externă 
din Paris, profesorul Jacques Ver- 
nant, afirma că politica României 
în problemele cooperării și securității 
europene, prin principialitatea și con
secvența cu care este promovată, ara 
o mare forță de exemplu și o im
portanță deosebită pentru relațiile 
intereuropene; ea contribuie la a- 
propierea pozițiilor statelor europe
ne și încurajează dialogul șl înțele
gerea.

Nicolae IORDACHE !
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