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Necesitatea stimulării 
criticii și autocriticii în 
activitatea tuturor organi
zațiilor de partid a fost 
subliniată în mod deosebit 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. ca un factor de 
seamă în întărirea parti
dului, ca o chezășie a conti
nuei îmbunătățiri a mun
cii. Conducerea partidului 
a relevat de numeroase 
ori obligația organizațiilor 
de partid de a veghea cu 
grijă neabătută la respec
tarea dreptului comuniști
lor de a-și spune deschis 
părerea în adunările de 
partid și presa de partid, 
de a combate atmosfera 
de îngăduință reciprocă, 
de cocoloșire a lipsurilor, 
care duce la stagnare, la 
frînarea inițiativei.

în actualul stadiu de 
dezvoltare a societății 
noastre, cînd perfecționa
rea continuă a activității, 
cr șterea eficacității devin 
o problemă socială, o sar
cină arzătoare în toate 
domeniile construcției so
cialiste, este cu neputință 
să progresăm în ritm ra
pid dacă, paralel cu pre
zentarea succeselor, nea
junsurile nu sînt privite 
lucid, dacă lipsește cu
rajul de a le dezvălui. 
Atitudinea față de lipsuri 
reflectă în ultimă instan
ță capacitatea de a sesiza, 
de a cunoaște necesitățile 
reale, de a ține cont de 
cerințele obiective ale le
gilor dezvoltării sociale. 
Or, tocmai în acest fel se 
asigură o conducere știin
țifică. Cum pot fi înlătu
rate lipsurile dacă nu se 
vorbește deschis despre 
CI.celor de care depinde 
remedierea lor ? în impri
marea unui spirit analitic, 
exigent, întregii noastre 
activități trebuie să slu
jească drept indicație că
lăuzitoare concluzia parti
dului nostru sintetizată 
în cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu: „Dacă 
nu vom critica cu toată 
tăria lipsurile, dacă nu 
vom recunoaște cu curaj 
unde am greșit, se va ad
mite perpetuarea lipsuri
lor și aceasta, mai devreme 
sau mai tîrziu, se va reflec
ta negativ în dezvoltarea 
economică-socială a țării".

In pagina a Il-a, 
discuțiile purtate în 
cadrul consfătuirii.

CE AU DE GÎND
MINISTERELE
care nu au asigurat
încă documentația

Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit pe ministrul

plenipotențiar al Izraelului
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a primit miercuri, 8 martie, pe trimisul extraordinar și ministru plenipo

tențiar al Izraelului în Republica Socialistă România, Eliezer Doron, în audiență de prezentare.Cu această ocazie, a avut loc o convorbire cordială.

Dacă pe cer ar 
exista o singură 
stea, dacă pe pă- 
mînt ar exista o 
singură floare, ori- 
cit de strălucifoare 
ar fi prima, oricîf 
de bogată 
nimeni nu 
nimeni nu 
buze. Ne 
și ne 
pentru că 
îi știm, pentru că îi descoperim înfr-o 
nesfîrșită pluralitate, alăfuri de o sume
denie de alți sori, alături de miliarde 
de alte flori. Valoarea unui fenomen e 
determinată de locul, de rolul, de im
portanța lui într-o pluralitate de feno
mene, este rezultatul unei comparații. 
Orice calificativ de valoare apare și se 
precizează prin comparație. O carie este 
mai bună decît alia, o casă este mai 
frumoasă decît alta, o mașină este mai 
rezistentă decît altele, un copil este mai 
cuminte decît alții. O singură carte, o 
singură casă, o singură mașină, un sin
gur copil (să facem efortul acestei sin
gularizări, oricît de absurd ni s-ar pă
rea) nu pot oferi, nu pot demonstra 
nici o valoare. Comparația devine ast
fel un fel de lege în definirea valorilor, 
destramă contemplația pură, se revarsă 
în acțiune, se transformă într-o necon
tenită sursă de mișcare, de energie și

de Constantin CHIRIȚÂ

de
ar fi cea de-a doua,

înmiresmată și
în culori
ar cădea în extaz în fafa lor, 
le-ar privi cu exclamații pe 

farmecă strălucirea lui Sirius 
incintă ochii, trandafirii, 

îi vedem, pentru că

și contractarea utilajelor pentru
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Ion Dodu BĂLAN

In acest an, regiunii Banat 1 s-au repartizat fonduri de investiții de peste două miliarde lei, cu aproape 20 la sută mai mult decit realizările din 1966. Se prevede construirea unor importante obiective industriale, care vor contribui la sporirea capacităților de producție existente. O mare parte din aceste o- biective au termene de punere în funcțiune în cursul anului 1967. La sfîrșitul acestui an, capacitatea de producție anuală a Uzinei de strunguri din Arad va ajunge la 4250 strunguri convenționale, cea a întreprinderii miniere din Moldova Nouă va crește cu 340 mii tone minereu cuprifer, a Întreprinderii „Industria linii" cu 960 tone fire pieptănate. Vor intra în funcțiune o linie și o stație de 220 kV, sistematizarea și centralizarea electro- dinamică a stației Radna, complexul de prelucrare a penelor pentru export, Fabrica de.pîine din Timișoara și multe altele. în agricultură vor fi date în funcțiune Fabrica de nutrețuri combinate de la Be- regsău, cu o capacitate de 97 mii tone pe an, îngrășătoria de taurine de la Hodoni, Complexul avicol tineret de la Berzovia și altele.Amploarea programului de investiții pe care îl avem de realizat în anul 1967, rolul hotărîtor pe care acesta îl are în asigurarea ritmului de creștere a producției industriale și agricole stabilit prin planul cincinal pentru economia regiunii noastre, pun în fața organelor și organizațiilor de partid sarcini de maximă importânță. în lumina indicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, comitetul regional de partid a analizat, încă la finele anului trecut, la toate organizațiile de construcții-montaj, posibilitatea de execuție pe trimestrul I a unui volum de lucrări de 20—25 la sută din planul anual de investiții. S-a constatat, cu acest prilej, că une-

Ing. Trandafir COCÎRLĂ 
secretar al Comitetului 

regional Banat al P.C.R.

le unități — grupurile de șantiere ale T.R.C. Banat din Timișoara și Reșița, unele șantiere ale întreprinderii 6 construcții-Cra- iova care execută lucrări în regiunea noastră, șantierul de poduri al întreprinderii de construcții căi fe- rate-Titnișoara și altele — și-au creat un front corespunzător de lucru, în vederea realizării ritmice a sarcinilor de plan.La 1 ianuarie exista documentație pentru 62 la sută din planul anual de investiții, adică o situație în care anul trecut ne găseam la începutul lunii aprilie, iar în prezent asigurarea cu documentație este de circa 70 la sută din planul anual.Există însă șantiere pe care, datorită faptului că beneficiarii nu au predat din timp documentația necesară, nu s-a creat front de lucru suficient, care să asigure continuitatea în execuția lucrărilor și folosirea în întregime a capacităților de producție ale organizațiilor de construcții-montaj.O analiză făcută de comitetul regional arată, că, dacă la lucrările în continuare s-a dat 85 la sută din documentația de execuție pe întregul an, la noile obiective a- ceasta nu era asigurată decît în proporție de 16 la sută. Chiar și la anumite lucrări în continuare, șantierele nu dispun de proiecte de e- xecuție în măsură corespunzătoare — doar în proporție de 78 la sută la unitățile Ministerului Industriei Ușoare, de 63 la sută la cele ale Consiliului Superior al Agriculturii și de 56 la sută la unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de

Mașini. Dintre lucrările noi cu termen de punere în funcțiune în 1967 care nu au încă documentație de execuție enumerăm întreprinderile „1 Iunie", „Garofița" și Uzinele textile din Timișoara, aparținînd Ministerului Industriei Ușoare. La unele lucrări care nu au termen de punere în funcțiune anul acesta, dar sînt prevăzute valori importante pe 1967, nu este asigurată, de asemenea, documentația de execuție. In această situație se află trăgătoria de bare de la „Oțelul roșu", dezvoltarea fabricației de lanțuri de la uzina „Ciocanul“-Nădrag, dezvoltarea Complexului de industrializare a lemnului de la Balta Sărată, dezvoltarea întreprinderii „E- lectro-Banat", instalația de preparare din cadrul întreprinderii mi- niere-Orșova și altele.
(Continuare în pag. a IH-a)

0 cutremurătoare
descoperire 
la două decenii

după răscoală

Ion PAS

La două deceniiLa două decenii și ceva 
de la răscoalele din 1907 
multe și zguduitoare eve
nimente se petrecuseră în 
lume și la noi. Fusese un 
război cu întindere de 
spatii și durată, cu pier
deri de vieți și de bunuri 
materiale cum nu mai cu
noscuse omenirea pînă a- 
tunci ; se năruiseră cîteva 
tronuri ; un mesaj al lui 
Lenin și cîteva salve de

tun pe puntea unul____  .. l vas 
aduceau la știința planetei 
izbîndirea Revoluției din 
Octombrie care însemna 
începutul unei noi și glo
rioase ere în desfășura
rea istoriei; eroismul, 
jertfa poporului român 
întregiseră patria ; murise 
întîiul monarh sub a cărui 
domnie tiranică lumea 
țărănească fusese în mai 
multe rînduri (cu deose

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Exploatarea minieră Cavnic. Se lu
crează la mașina de încărcat mine

reu
Foto : M. AndreeJcu

durile opiniei
iar răscoalele și-au redo- 
bîndit actualitatea cutre
murătoare cînd, în 1929, 
s-a aflat (dezvăluirea o

Se pare — după numărul mare de semnături din presă — că e îndeajuns de ușor să devii critic literar sau ds artă. Dorești să-ți faci numele nemuritor — n-au făcut-o oare și Sainte-Beuve, Taine, Thi- baudet, Bielinski, Maiorescu, Gherea și atîția alții ? Citești o carte ori o recenzie, sau și mai comod asculți opinia u- nuia mai curios și mai har- . nic, iei citeva foi de hîrtie și scrii... Cartea e așa și pe dincolo, autorul, dacă e tînăr și prieten cu tine, e neapărat modern, îndrăzneț și subtil, revoluționează construcția e- pică ori limbajul poetic, descoperă o lume și-ngroapă categoric tot ceea ce s-a făcut pînă la el. Cauți abil o redacție unde autorul are mai mulți adepți, și, cum nici nu visezi, recenzia apare. Ceea ce ai scris se uită repede, dar numele se înregistrează. Vorba veche : apa trece, pietrele ră- mîn.11 întîlnești pe criticul X rafinat foc, scîrbit de „conținut", de „mesaj”. Grijuliu la vorbă, nu cumva să cadă în probleme de conținut, omul, care n-apucase a răsfoi ultima carte, emite totuși judecăți de valoare : doamne, cît inefabil, cît imponderabil, ce cadru o- niric, cît de absurzi sînt oamenii și ce fermecător e totul. Dar nu dai bine colțul străzii și te-ntîlnești cu criticul Y. Morocănos, acru, plictisit. Ce-i cu tine ? — îl întrebi îngrijorat.— A 1 Am răsfoit cartea lui I. I. și m-am îmbolnăvit. E o prostie 1— Dar n-ai apucat s-o citești toată, poate...— A, nici nu mă ostenesc, știu cum scrie tipul. Nu mai citesc nimic de el. E un „biet* Coșbuc al vremii noastre.Și uite așa, mergînd pe străzi, fără un pic de oboseală, te trezești om „cultivat", cu un bagaj de cunoștințe literare

nebănuite, cu o imagine asupra literaturii noastre, de care cu greu te poți lepăda.Pe calea aceasta a improvizației, a mimetismului și subiectivismului, critica literară nu-și poate cîștiga autoritate.Săracul Alecu Russo care credea, pe la începuturile criticii românești, că pentru a face critică $nai trebuie neapărat o judecată nepărtinitoare”. E păcat să uităm prea repede ori să nu știm asemenea îndemnuri din bătrîni. Dar Kogălniceanu care preciza, încă la 1840, în Dacia literară : „Critica noastră va fi nepărtinitoare ; vom critica cartea, iar nu persoana".Orice act constructiv, creator, se împlinește și dăinuie prin arderile sufletești care au sudat scheletul'gîndurilor, prin generozitatea zidită-ri temelii, și pe o vie conștiință a responsabilității și continuității. Nimeni n-a clădit în vid și nici
(Continuare în pag. a IV-a)

bire în 1888 și în 1907) sîn- 
geros reprimată ; murise 
și al doilea rege care pa
tronase actele de înăbu
șire a clasei muncitoare 
de la orașe — numele lui 
fiind legat de asasinarea, 
în 1916, a oamenilor mun
cii de la Galati, apoi, la 
13 decembrie 1918 și în 
octombrie 1920, de ucide
rea altor multe zeci de 
muncitori și de întemnița
rea cîtorva mii, de scoa
terea din legalitate a par
tidului comunist și de 
crunta lui persecutare ; se 
înscăunase al treilea Ho- 
henzollern, continuator al 
hăituirii mișcării munci
torilor, înscriind, la rîn- 
du-1, noi file îndoliate în 
calendarul lor ca, de pil
dă. aceea cu Lupenii.

Pe un mohorît însă 
foarte îndepărtat fundal 
se proiectau, la vremea a- 
ceea, cumplitele întîm- 
plări ale anului 1907 —
capacitățile de compasi
une, pe de o parte, și de 
indignare, pe de altă par
te, ale conștiințelor cin
stite din țara noastră fi
ind solicitate de alte su
ferințe și alte nedreptăți. 
Cu toate acestea, o 
imensă mișcare de pro
test s-a produs în rîn- 

publice,

făcuse partidul comunist) 
că în pușcăriile oligarhiei 
românești, umplute cu ex- 
ponenții bravi ai intere
selor și ai idealurilor cla
sei muncitoare, zăceau 
încă țărani osîndiți în a- 
nul de tristă, dar parcă 
uitată, amintire.

Uitati în sensul absolut 
al cuvîntului rămăseseră 
captivii din 1907, zvîrliți 
în fundul ocnelor. Erau 
printre ei și robi care 
participaseră cu adevărat 
la răscoale, dar și alții 
care căzuseră victima 
răzbunărilor infame ale 
proprietarilor, arendași
lor, primarilor, jandarmi
lor, cămătarilor, cîrciuma- 
rilor.

Nu era îndatorat nici un 
denunțător să dea o cît de 
șubredă motivare mișe- 
liei pe care o săvîrșea a- 
tunci cînd căpeteniile mai 
mari sau mai mărunte ale 
armatei întocmeau, pă- 
trunzînd într-un sat pe 
care mai înainte îl trecu
seră prin pîrjolirea focu
lui, „liste negre". Cine a 
ațîtat ? Cine a năvălit la 
conac ? Cine a vorbit rău 
despre moșier, arendaș, 
despre orînduirile din 
tară, despre m. s. regele 
și guvern ? Lipitorile co
munei își aduceau amin
te că avuseseră cîndva o

creafie. Prin natură 
lui, omul nu se 
poate mulfumi nu
mai cu simpla țon- 
statare că un altul 
este mai puternic 
anumit lucru văzut 

decît cel pe
decît el, sau că 
aiurea este mai 
care-l posedă el. Cunoașterea și no
țiunea de valoare oferită de compara
ție îl va îndemna la acțiune ; compa
rația și mai ales noțiunea activă în care 
ea se transformă devin forțe gigantice 
în destinul gîndirii și creației umane. 
Istoria culturii și civilizației e plină de 
asemenea exemple.

Cînd Virgiliu scria Eneida, Properțiu 
alerga pe străzile Romei sfrigînd în 
gura mare că se naște o operă mai 
mare decît lliada ; în marele secol al 
geometriei, Descartes, căutînd noi so
luții și inversînd problema tangentelor, 
va ajunge la pragul calculului diferen
țial și integral fără de care nu poate fi 
concepută dezvoltarea științei ; Horafiu 
declara că opera lui va fi mai înaltă 
decît piramidele ; Beethoven și-a în
ceput tinerețea muzicală cu ideea și cu 
hotărîrea de a înălfa alt edificiu simfo
nic, superior celui dominat de Haydn. 
Dar cîți alți savanfi, artiști, construc
tori, gînditori nu s-au realizat și nu au 
realizat capodopere de gîndire și crea
ție animafi de acea forță vie, nervoasă, 
adîncă, atît de plastic afirmată în cele
bra poezie a lui Longfelow : Excelsior I 
Mai sus, mereu mai sus I $i cîte mili
oane de oameni din marele ocean al 
anonimilor nu și-au îmbogățit și nu 
și-au înfrumusețat viafa de toate zilele 
— în capitolele ei cele mai diverse, în- 
cepînd cu îmbrăcămintea și terminînd 
cu adoptarea unor reguli de conduită 
socială — datorită contactului nemijlo
cit cu valorile din jur, datorită compa
rației și sursei de acțiune în care a- 
ceasta se transformă I

Poate că adevărul acesta simplu, toc
mai datorită simplității și firescului său, 
n-ar mai trebui demonstrat. Cine l-ar 
putea nega, sau atenua, cînd însăși via
ta fiecăruia, privită oricît de fugar, în 
retrospectivă, oferă nenumărate mo
mente care demonstrează evoluții, sal
turi, progrese cauzate de întîlnirea, de 
descoperirea unor valori, stabilite toate 
prin comparație ?

Adevărul este că și comparația de
vine ea însăși valoare. Inertia, anumi
te uzanțe transformate în obiceiuri, 
sau cine știe ce factori psihici sau ma
teriali pot să-i stîrpească însă valoarea 
și din sursă de mișcare și progres ea 
poale să devină frînă în activitatea in
dividuală sau socială.

un
bun

(Continuare în pag. a V-a)
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® Un atribut al știin
ței de a conduce: 
cunoașterea și înlă
turarea operativă a 
discordanțelor în fa
bricație ® Grădini
țele • Sport

Instalarea noului președinte al Tribunalului
Suprem al Republicii Socialiste România

Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tov. Emilian Nucescu a fost numit în funcția de președinte al Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România.Prin același decret al Consiliului de Stat, tov. Constantin Stă- tescu a fost numit în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Suprem, pentru colegiul civil.

Miercuri dimineața a avut Ion la Tribunalul Suprem instalarea tovarășului Emilian Nucescu în funcția de președinte al Tribunalului Suprem.Au fost de față tovarășii Chivu Stoica, Grigore Gearnănu, secretarul Consiliului de Stat, Augustin Alexa, procurorul general, Adrian Dimitriu, ministrul justiției.(Agerprbs)

COMERȚUL INTERNATIONAL, 
o condiție a păcii

Intr-o rezoluție adoptată nu de mult, Camera Internațională de Comerț (C.I.C.) s-a pronunțat pentru crearea condițiilor neceâare stabilirii unui nou climat în relațiile e- conomice între țările din Est și din Vest. In acest sens, C.I.C. a elaborat o serie de recomandări care au fost transmise guvernelor țărilor membre și nemembre. Purtător cuvînt al unor cercuri economice Occident, Camera
de largi din Internațională de Comerț este o organizație care reunește oameni de afaceri din 75 de state.Iată cîteva declarații ale d-lui Walter Hill, în legătură cu recentele acțiuni ale C.I.C.

Interviu cu Walter HILL, secretar general 
al Camerei Internaționale de Comerț

nale a făcut mai multe recomandări concrete oamenilor de afaceri, organizațiilor comerciale de stat și guvernelor din țările membre.
— Sinteți amabil — 

l-am întrebat pe interlo
cutor — să ne reamintiți 
cîteva măsuri anterioare 
ale C.I.C. menite să sti
muleze relațiile comer
ciale cu țările socialiste ?— Comitetul Executiv al C.I.C. a organizat reuniuni cu Camerele de Comerț din unele state ale Europei răsăritene, la care s-au discutat o serie de probleme particulare, cum ar fi aceea a publicității. Dar, pînă nu de mult, C.I.C. nu abordase

probleme de principiu ale schimburilor între Est și Vest. Este deci pentru, prima oară cînd Camera internațională ia poziție în chestiuni fundamentale ale comerțului între țări cu forme economică rește, în comerțului te state există o serie de obstacole serioase, dar care rid sînt de netrecut. Pornind tocmai de la a- ceastă convingere, executivul Camerei internațio-

— Doriți să vă referiți 
la cîteva dintre aceste 
recomandări ?

de organizare diferite. Fi- calea lărgirii dintre aces-
— Se impune atenției propunerea făcută partenerilor comerciali ai țărilor socialiste de a suprima unele practici protec- ționiste, ca de pildă contingentarea mărfurilor importate. Totodată se recomandă lărgirea pe cît

Al. GHEORGHIU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Umbrește critica 

imaginea succeselor ?
REDACȚIA: ' Mai 

auzim uneori spunîn- 
du-se că n-ar fi „opor
tun" întotdeauna să 
spunem lucrurilor pe 
nume, că o critică se
veră poate diminua 
imaginea succeselor, de 
aceea ar fi mai nime
rit ca despre lipsuri să 
se vorbească mai pu
țin. Cum se manifestă 
concret asemenea po
ziții de reținere față 
de o critică deschisă, 
care sînt daunele pe 
care le pricinuiesc ?

DAN NICOLAE, șeful 
secției organizatorice a co
mitetului regional de par
tid : Mai inttlnlm uneori 
răbufniri ale mentalității 
retrograde care pune pe 
același plan critica cu de
nigrarea. în concepția unor 
asemenea oameni, a dezvă
lui lipsurile Înseamnă a 
„umbri succesele" noastre. 
Tipic în această privință 
este cazul fostului director 
a! Combinatului de fibre 
artificiale Brăila, Gh. Ma- 
teescu. Refractar la critică, 
văzînd în aceasta o încer
care de „știrbire a presti
giului" său, el epura ra
poartele, informările de 
orice fel de referiri critice, 
înlocuindu-le cu descrierea 
„cauzelor obiective" ale 
lipsurilor. De fapt însă a- 
ceastă practică nu numai 
că n-a dus la menținerea 
reputației întreprinderii, ci 
a contribuit la slăbirea ei, 
întrucît lipsurile — camu
flate cu grijă — au prins 
chiag, s-au accentuat, pînă 
au înăbușit realmente la
tura pozitivă a activității.

CONST. DASCALESCU, 
prim-secretar al 
tului regional de 
în legătură cu 
cred că e necesar 
combătute cu hotărîre ten
dințele de a stabili un anu
mit „echilibru" în prezen
tarea laturilor negative 
față de cele pozitive. Fi
rește, negativismul este și 
trebuie să fie străin opticii 
noastre ; o analiză temeini
că nu poate ignora ele
mentele pozitive ale acti
vității unui anumit colec
tiv, dimpotrivă, trebuie să 
insufle încredere în for

comîte- 
partid : 
aceasta 
să fie

țele proprii. în capacitatea 
de a învinge greutățile, 
neajunsurile. Dar un ase
menea fel sănătos de a 
privi lucrurile nu are nimic 
comun cu tendința încetă
țenită într-un timp la Co
mitetul raional Galați al 
P.C.R. de a pune pe cînta-

Cum și cînd ajută
• 'c. ot; -• ■ ■ . ....

critica
REDACȚIA : Ctte- 

odată, vorbăria goală 
cu privire la ajutorul 
pe care-l constituie 
critica face pe unii să 
uite ci o. critică făcu
tă la timp, bineînțe
les, o critică princi
pială, constructivă a- 
jută cu adevărat. Am 
fi dornici să cunoaș- « 
tem punctul dv. de 
vedere tn această pri
vință.

ILIE ILIESCU, secretar 
al Comitetului orășenesc 
Galați al P.C.R. : Analiza 
critică a calității produse
lor întreprinderilor din 
oraș a constituit obiectul 
unei plenare a comitetului 
orășenesc cu activul.. Lu
crurilor li s-a spus pe nu
me. Unii tovarăși au ple
cat supărati, alții au roșit. 
Dar critica i-a trezit din 
amorțeală. Ca urmare a 
concluziilor desprinse, a 
ajutorului acordat organi
zațiilor de partid și condu
cerilor de întreprinderi. în 
1966 valoarea refuzurilor a 
scăzut cu. 2 260 mii lei. De
sigur. aceste rezultate sînt 
departe de a ne mulțumi. 
Acționăm cu perseverență 
spre a crea un climat os
til fată de orice tendință 
de rabat la calitate.

GHFORGHE GHTNEA. 
secretar al comitetului re
gional de partid : Impor
tarea analizei critice a re
zultatelor . obținute. în 
scopul descoperirii si pu
nerii țn vafoate a', rezer
velor și posibilităților ne- 
folos'te. este ilustrată grăi
tor de experiența colec
tivului uzinei ..Progresul"- 
Brăila, a cărei inițiativă 
privind economisirea a 30 
kg metal la fiecare tonă 
de piese turnate s-a extins 
în numeroase uzine din re
giune Important este însă 
să nu ne limităm la critică, 
ci să tragem concluzii prac
tice. să adoptăm măsuri 
care să determine efectiv 
îmbunătățirea muncii. Iată 
un caz concludent tn a- 
ceastă privință. Ani de-a 
rîndul D.S.A.F.C. Galați a 
fost criticată pentru întîr- 
ziere în elaborarea pro
iectelor de execuție si a 
documentației tehnice. De 
fiecare dată, cadrele de 
conducere își făceau, „o

Teama de

lipsurile duce la perma

nentizarea lor

De ce în unele locuri

nu critică nimeni?
DAN NICOLAE : Tocmai 

teama fostei conduceri a 
Combinatului de fibre arti
ficiale Brăila de a privi lu
crurile cinstit în față, de a 
dezvălui cu curaj lipsurile 
a împiedicat înlăturarea a- 
cestora, a făcut ca unitatea 
respectivă să nu-și realizeze 
anul trecut sarcinile de 

rul farmaceutic constatări
le critice cu multă grijă 
ca ele să nu depășească 
cumva procentul stabilit. 
O asemenea optică s-a re
flectat și în tonul „călduț" 
al dării de seamă prezen
tate la conferința de ale
geri a organizației raionale 
de partid. Delegații la con
ferință au respins însă a- 
ceastă tendință de cocolo- 
șire a lipsurilor, dezvălu
ind cauzele lor și făcînd 
propuneri de remediere. 
După conferință, comitetul 
regional a ajutat pe tova
rășii de aci să înțeleagă că 
într-o analiză partinică nu 
ne putem călăuzi de ase
menea considerente... con
tabilicești. în ultima cam
panie agricolă, în raionul 
Galați au apărut evidente 
slabul control al desfășură
rii lucrărilor, insuficienta 
valorificare a rezervelor 
de sporire a producției a- 
gricole. în analiza efectua
tă, a fost necesar să pu
nem pe primul plan acest 
aspect, să-i acordăm o a- 
tențle primordială. în
seamnă oare că prin a- 
ceasta am eclipsat realiză
rile colectivului respectiv ? 
Dimpotrivă, mobilizînd e- 
forturile spre înlăturarea 
neajunsurilor constatate, 
progresele au devenit mai 
rapide. Spre a înainta în 
ritmul în care avem nevoie 
nu trebuie să ne temem de 
critică, ea e aliatul nostru 
cel mai sigur în depistarea 
șl înlăturarea a tot ce frî- 
nează mersul nostru îna
inte.

ION PATRAȘCU, secre
tar al Comitetului orășe
nesc de partid Galați : 
Sînt și cazuri cînd unele 
articole critice din ziare 
sînt privite cu nemulțumire 
din aceleași considerente. 
Secretarul comitetului de 
partid de la Direcția Na
vigației Fluviale, Anatolie 
Medic, era, deunăzi, supă
rat că unitatea fusese cri
ticată de „Scînteia" pentru 
organizarea defectuoasă a 
transportului călătorilor. 
Nu contesta faptele, dar 
spunea : „Avem și reali
zări, de ce nu sînt arătate ? 
Prea mult despre lipsuri". 
Ceea ce nu spunea, însă, 
era că dacă acele defici
ențe n-ar fi fost criticate 
ascuțit nu s-ar fi putut mo
biliza forțele pentru înlătu
rarea lor. De aceea, era 
necesar ca atunci în pon
derea analizei să precum
pănească aspectele cri
tice.

aspră autocritică", însă 
lipsurile se repetau cu re
gularitate. Anul trecut 
însă, biroul comitetului re
gional de partid nu s7a 
mai ‘mulțumit cu autocrifi- 
ca tovarășilor, ci i-a det'etfi 
minat, să aplice pas cu pas 
măsurile pe care le stabi
liseră, a cerut organizației 
de partid respective să-și 
exercite cu mai multă au
toritate dreptul de control 
asupra conducerii adminis
trative. Rezultatul ? Pen
tru construcțiile social-cul- 
turale planificate a se rea
liza în 1967 proiectele, de 
execuție șl documentațiile 
tehnice sînt asigurate în 
proporție de 84 la sută, ur- 
mind ca în cel mai scurt 
timp să fie elaborate inte
gral.

Bineînțeles, eficacitatea 
criticii și autocriticii de
pinde de caracterul ei ope
rativ, numai o intervenție 
promptă puțind curma ne
ajunsurile înainte ca ele 
să ia proporții grave. La 
începutul anului trecut, 
S.M.T.-urile din regiune 
depășiseră simțitor prețul 
de cost planificat pe han- 
tru, mulți directori de 
S.M.T.-uri, în locul unei 
analize autocritice a acti
vității, se ascundeau după 
paravanul așa-ziselor greu
tăți obiective. Respingînd 
această prezentare denatu-' 
rată a realităților, biroul 
comitetului regional de 
partid a cercetat situația 
în nurperoase S.M.T.-uri. 
S-a constatat că principa
lele cauze ale depășirii 
prețului de cost erau : ca
litatea necorespunzătoare 
a reparațiilor, slaba cali
ficare a unor tractoriști, 
lipsa asistenței tehnice pe 
teren din partea cadrelor 
de conducere din S.M.T.- 
uri, risipa de carburanți și 
lubrifianți. Concluziile des
prinse au constituit obiec
tul unor ample dezbateri 
critice cu toate cadrele de 
conducere ale S.M.T.-url- 
lor, dezbateri care s-au 
soldat cu măsuri concrete 
avînd drept rezultat fap
tul că la sfîrșitul anului 
trecut S.M.T.-urile din re
giune nu numai că reali
zaseră prețul de cost pla
nificat dar și economii su
plimentare.

a dezvălui

plan, în timp ce Ia uzina 
„Progresul”, unde deficien
țele, cauzele lor au fost 
puse în dezbaterea comu
niștilor, a colectivului, s-au 
găsit mijloace de îmbună
tățire a activității.

GH. MATEESCU, secre
tarul organizației de bază, 
constructor șef, Șantierul 

Naval Galați : După păre
rea mea, o deosebită în
semnătate principială are 
sublinierea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
faptului că partidul nostru 
este puternic prin aceea că 
arată deschis în fața po
porului și lucrurile bune și 
lipsurile și neajunsurile. 
Nu avem de ce să ne te
mem de critică ; criticînd 
neajunsurile activității 
noastre, nu numai că nu 
slăbim, ci întărim încrede
rea maselor in partid. Mi 
s-a fntîmplat să aud to
varăși avertizînd : „Aveți 
grijă. Prea mult despre lip
suri. Ce o să se spună ?’ 
Ceea ce acești tovarăși nu 
înțelegeau este că încre
derea maselor în partid iz
vorăște tocmai din aceea că 
știu că el este dușmanul 
neîmpăcat a tot ce frinea- 
ză mersul înainte și de a- 
ceea are nevoie nu să as
cundă, ci să dezvăluie a- 
ceste obstacole spre a le 
putea înlătura.

IOAN IRINOIU, secreta
rul organizației de bază 
Șantierul nr. 11 I.G.S.M.G. 
într-un timp, la noi indica
torii de plan nu Se reali
zau lună de lună. Șeful de 
șantier, ing. V. Danes, lua 
măsuri de unul singur, fără 
a se sfătui cu nimeni. Trea
ba mergea din rău în mai 
rău. Cînd organizația de 
partid a hotărît să pună a> 
ceastă stare de lucruri în 
dezbaterea colectivului, el 
s-a împotrivit în fel si 
chip, afirmînd că aceasta 
ar știrbi autoritatea condu
cerii, ar slăbi încrederea

factor esențial al progresului
oamenilor. Greșea. Oamenii 
vedeau lipsurile, se loveau 
zilnic de ele, dar vedeau și 
că nu se întreprinde nimic 
spre a le înlătura. Or. a- 
comodarea cu lipsurile fă
cea să scadă combativita
tea colectivului, cultiva pa
sivitatea. Cînd a fost con
vocată adunarea generală 
de partid, apoi consfătuirea 
de producție în care lucru
rilor li s-a spus pe nume, 
oamenii nu numai că n-au 
fost demoralizați dar parcă 
au prins puteri. Au înțeles 
că neajunsurile nu sînt co
coloșite și că începe bătă
lia împotriva lor. Sinceri
tatea, încrederea ce li s-a 
arătat, oamenii au răsplă
tit-o prin sinceritate și în
credere. Au arătat cu inima 
deschisă cum poate fi îm
bunătățită munca. S-a sim
țit un suflu nou. Treaba a 

.^pornit cu mai mult avînt. 
*Și în felul acesta s-a putut 
lichida în scurt timp ră- 
mînerea în urmă.

D. ACRISTEI. secretar al 
comitetului raional de par
tid Făurei : Tocmai de a- 
eeea partidul nu se teme

Climatul exigenței și

„armonia"
REDACȚIA : Cele

relatate în cadrul dis
cuției confirmă rolul 
criticii și autocriticii 
în înlăturarea defici
ențelor, dar tot atît 
de important ar fi să 
ilustrăm aportul ei la 
crearea unui climat 
de exigență, care să 
stimuleze perfecționa
rea continuă a activi
tății, combaterea ori
cărei manifestări de 
automulțumire, să con
stituie un ferment de 
autodepășire.

Prof. SAVA IONICA, 
membru al organizației de 
bază din Școala generală 
Cîndești, raionul Focșani : 
Acum cîțiva ani în școala 
noastră domnea o atmosfe
ră de automulțumire, oglin
dită și în dările de seamă 
plate ale conducerii școlii ; 
problemele spinoase erau 
ocolite. Organizația de par
tid a școlii a încălcat „ar
mistițiul". au fost puse în 
discuție deficiențele pri
vind situația la învățătură, 
disciplina, frecvența, legă
tura dintre școală și fami
lie. A reieșit că principa
lele cauze ale neajunsurilor 
le constituiau plafonarea 
cadrelor. împotmolirea în 
rutină, lipsa preocupării, 
pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale, nivelul 
scăzut al analizelor din 
consiliul pedagogic. Unii 
au încercat să ne impresio
neze afirmînd că prin dez
văluirea lipsurilor s-ar sub
mina... „armonia colectivu
lui". Dar cum putea orga
nizația de partid să tolereze 
o „armonie" care, în fapt, 
însemna acceptarea, cons
fințirea stagnării ? Spiritul 
critic promovat de organi
zația de bază a imprimat 
întregului colectiv al școlii 
o atmosferă de exigentă, de 
combativitate care s-a do
vedit rodnică. Majoritatea 
cadrelor didactice și-au 
completat sau își comple
tează studiile. Ședințele 
consiliului pedagogic s-au 
transformat dintr-o forma
litate plicticoasă într-un in
strument de perfecționare a 
muncii. Azi avem în școală

REDACȚIA : Cum 
se ajunge că în unele 
unități nimeni nu cri
tică, deși neajunsurile 
sar în ochi ? Ce factori 
împiedică dezvoltarea 
criticii și autocriticii ? 
Vă e cunoscut, desigur, 
că la organele supe
rioare de partid cin
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să dezvăluie lipsurile. Cu
noașterea lor, înțelegerea 
daunelor pe care le prici
nuiesc constituie un factor 
mobilizator, înarmează ma
sele, face să crească încre
derea oamenilor în partid, 
prestigiul său. Cînd în adu
nările generale ale coope
rativelor din Drogu și Ză- 
voaia am arătat deschis că 
neajunsurile în folosirea 
resurselor materiale și 
bănești, risipa, nerespecta- 
rea cerințelor agrotehnicii 
împiedică sporirea venitu
rilor cooperatorilor pe mă
sura posibilităților, oamenii 
au văzut clar care-i răul, 
cum trebuie înlăturat. 
Acest fel de prezentare fă
țișă, combativă a stărilor 
de lucruri a făcut să creas
că spiritul de răspundere al 
cooperatorilor, a declanșat 
energia și spiritul lor de 
inițiativă amorțite pînă a- 
tunci de prezentarea „di
luată" „dulceagă" a stări
lor de lucruri ; într-un 
timp scurt cele două coope
rative agricole au realizat 
progrese substanțiale în în
tărirea lor economică.

un laborator model pe ra
ion, o bază sportivă, s-a 
îmbunătățit legătura școlii 
cu părinții. Frecventa ele
vilor este de 99,7 la sută. 
Locul „armoniei” neprinci
piale l-a luat unitatea co
lectivului în cadrul efortu
lui perseverent de ridicare 
a calității învățămîntu- 
lui.

D. ACRISTEI : Noi ne 
străduim să deprindem or
ganizațiile de partid să nu 
se mulțumească niciodată 
cu rezultatele obținute, să 
le privească drept o treap
tă spre altele superioare. 
Producțiile agricole pe care 
le-am obținut în ultimii ani 
ne-au dat posibilitatea să 
depășim cu mult livrările 
către stat. Totuși noi am 
cerut organizațiilor de par
tid să ia drept criteriu de 
comparație nu cifrele me
dii, ci realizările unor coo
perative agricole ca cele de 
la Mircea Vodă, Grădiștea, 
Racovlța care au obținut 
4 000—4 500 kg. porumb la 
hectar, subliniind că și aci 
mai există mari posibilități 
de îmbunătățire a muncii.

C. DASCALESCU : In
tr-adevăr. spiritul de auto
exigență încetățenit în or
ganizația raională de partid 
Făurei acționează ca o pu
ternică forță a progresului. 
Deși în ultimii ani aci se 
obțin constant cele mai 
mari producții pe regiune la 
porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, atît la con
ferința raională de partid, 
în ședințele biroului raio
nal, cît și în munca pe te
ren a activiștilor se pune 
accentul pe găsirea de noi 
posibilități de sporire a 
randamentului, de valorifi
care a resurselor locale prin 
fertilizarea terenului, ex
tinderea irigațiilor, mai 
buna întreținere a culturi
lor. Există în organizațiile 
de partid din raion o stare 
de „nemulțumire creatoa
re" care împinge oamenii 
si tindă mereu mai sus... O 
asemenea „nemulțumire” 
merită să fie «încurajată 
căci reprezintă cel mai bun 
leac împotriva mulțumirii 
de sine, a rutinei.

și din regiunea Galați 
destule scrisori sem- 
nalînd încălcări ale 
dreptului la critică al 
oamenilor muncii. Pre
zentarea cîtorva me
tode — mai directe 
sau mal rafinate — de 
înăbușire a criticii ar

^minimum
„ATITUDINEA CRITICA FAȚA DE LIPSURI, RECU

NOAȘTEREA AUTOCRITICA A GREȘELILOR SĂVÎRSITE 
REPREZINTĂ 0 PUTERNICA FORȚA CARE AJUTA LA LI
CHIDAREA RĂMÂNERILOR IN URMA, UN FACTOR ESEN
ȚIAL AL PROGRESULUI. ÎN ACELAȘI TIMP, ACEASTA 
CONSTITUIE 0 DOVADA A FORȚEI ȘI TĂRIEI PARTI
DULUI SI STATULUI NOSTRU. REALIZĂRILE NU TRE
BUIE SĂ NE ÎMPIEDICE SĂ VEDEM 
BUIE SĂ NE FERIM DE PERICOLUL 
SI ÎNGÂMFĂRII CARE POATE DUCE 
CERINȚELOR DEZVOLTĂRII SOCIALE".

(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea consacrată activității de proiectare 
în domeniul construcțiilor).

voie în cele din urmă de in
tervenția energică a comi
tetului regional de partid. 
Fără îndoială că nu s-ar fi 
ajuns la abaterile care au 
dus la scoaterea din mun
că a acelor oameni, dacă în 
locul unei atmosfere căl
duțe, ei s-ar fi lovit de la 
început de poziția fermă, 
intransigentă a fostului bi
rou al comitetului raional.

GH. MATEESCU : Unii 
își pierd încrederea în cri
tică văzind că ea nn e lua

Trebuie îmblînziți cei

„colțoși" ?
REDACȚIA : Cum 

se reacționează la cri
tică ? Sînt mulțumiți, 
„recunoscători", toți 
cei cărora li se sem
nalează lipsurile în 
activitatea sau com
portarea lor 7

D. ACRISTEI : Mai sînt 
locuri unde cei care au „cu
raj" să critice primesc un 
avertisment sub forma tăie
rii de la premiere. Așa au 
procedat la S.M.T. Ianca 
contabilul, unii ingineri 
spre a închide gura celor 
„colțoși".

ST. HUȚULESCU, secre
tarul comitetului de partid 
de la Uzinele „Progresul" 
Brăila : Sînt însă și forme 
mai fine. Am participat la 
ședințe în care, dacă cine
va se referea la anumite 
neajunsuri, era întrebat de 
la prezidiu: „Dumneata cu 
ce ai contribuit la înlătura
rea lor“ ? Era de ajuns 
pentru ca să nu se mai a- 
mintească de lipsuri în acea 
adunare.

GH. MATEESCU : Așa 
mi s-a întîmplat și mie cu 
cîțiva ani în urmă la con
ferința organizației de par
tid de la S.N.G. M-am refe
rit în cuvîntul meu la anu
mite aspecte negative în a- 
provizionarea cu materiale 
a șantierului. Am fost în
trerupt : „Ce măsuri ai luat 
dumneata ca să se remedie
ze aceste lipsuri ?“ Eu eram

Balastul autocriticii for

male
REDACȚIA : Cunoaș

teți, desigur, cazuri 
cînd, deși în ședințe 
se rostesc cuvinte de 
„mulțumire pentru a- 
jutorul primit", arătind 
că în urma criticii au 
ajuns să-și vadă lip
surile și își iau anga
jamente solemne, lu
crurile continuă ca și 
pînă atunci. Ar fi util 
să concretizăm unele 
manifestări de forma
lism în domeniul cri
ticii și autocriticii. In 
felul acesta vor apare 
mai clar mijloacele de 
a le contracara.

D. ACRISTEI: Unii soco
tesc că deeît să-l critice

r

ș

LIPSURILE. TRE- 
ĂUTOMULȚUMIRII 
LA NESOCOTIREA

tă în seamă. Firește, aceas
ta nu e bine, totuși e o 
stare de lucruri care nu 
poate fi ignorată. Echipele 
de control obștesc din Ga
lați au semnalat de nenu
mărate ori deficiențe în de
servirea comercială, lipsuri 
la cîntar. Cît despre cum e 
organizat transportul în co
mun în oraș, se vorbește 
de ani în șir. Toate însă 
fără eccu. Ce rost mai are 
atunci critica ? Oamenii 
se lasă păgubași.

muncitor, n-aveam nici o 
muncă de conducere. Am 
tăcut. Dar au tăcut și alții. 
Preventiv...

ILIE ILIESCU : Mai a- 
vem de zădărnicit cazuri 
revoltătoare de înăbușire a 
criticii. După ce a semnalat 
fără rezultat numeroase în
călcări ale disciplinei mun
cii, cazuri de chiul ale unor 
cadre de la Agenția locală 
O.N.T., un funcționar al a- 
cesteia s-a adresat ziarului 
regional „Viata nouă" ce- 
rîndu-i să sprijine înlătura
rea lipsurilor semnalate. 
Conducerea agenției s-a 
mobilizat imediat, dar nu 
pentru a remedia neajun
surile, ci pentru a desco
peri cine a cutezat să le 
dezvăluie. Rezultatul ? în a- 
dunarea de partid, directo
rul și secretarul organiza
ției de bază îl „demască" și 
îl „înfierează" pe cel care 
și-a făcut datoria de comu
nist, refuzînd să închidă 
ochii față de aspectele ne
gative de la locul său de 
muncă. Comitetul orășenesc 
de partid este hotărît să 
nu se limiteze a trage la 
răspundere pe cei vinovați 
de această gravă încălcare 
a democrației interne de 
partid și a drepturilor cetă
țenești, ci să determine toa
te organizațiile de partid să 
tragă concluziile cuvenite 
din acest caz.

alții, e preferabil să se cri
tice singuri. Aleg lipsurile 
care le convin și trage-i... 
Scapă mai ieftin. De multe 
ori le merge. Dar pînă la 
urmă li se înfundă. Condu
cerea S.M.T. Jirlău se de
prinsese să-și tot facă au
tocritica pentru calitatea 
reparațiilor, avînd însă gri
jă să deplaseze accentul 
spre... lipsa materialelor și 
să lase în umbră disciplina 
muncii. în adunarea de 
partid lucrurilor li s-a spus 
pe nume. Nădăjduim că au 
tras concluzii.

C. DASCALESCU : Tipic 
pentru autocritica formală 
sint simpla recunoaștere a 
lipsurilor, angajamentele re

petate fără acoperire, du- 
cînd în ultimă analiză la 
permanentizarea neajunsu
rilor. Sînt concludente în 
această privință lipsurile 
existente în raionul Focșani 
în viața organizațiilor de 
partid, rezultatele slabe a 
numeroase unități agricole, 
precum și a unor întreprin
deri forestiere. Nu de 
puține ori biroul raio
nal de partid a ana
lizat aceste deficiențe, 
și-a făcut autocritica, a sta
bilit termene de lichidare a 
neajunsurilor, dar ele con
tinuă să se manifeste.

REDACȚIA : Se în- 
ttmplă ca anumite 
neajunsuri să fie dez
văluite abia după in
tervenția unor orga
ne superioare, deși ele 
puteau fi înlăturate 
încă din faza inci
pientă, dacă în orga
nizația de partid res
pectivă ar fi fost cul
tivat spiritul comba
tiv, critica principia
lă...

ST. HUȚULESCU : De la 
„armonie” neprincipială, de 

ia toleranță reciprocă nn e 
greu de ajuns la complici
tate in ascunderea lipsuri
lor. La noi, la „Progresul", 
fosta conducere a uzinei a 
raportat un timp date ficti
ve despre îndeplinirea pla
nului. Cum a fost posibil 
ca acest lucru să fie dezvă
luit abia după un control 
al organelor superioare ? 
Pentru că, prin închiderea 
ochilor la anumite lipsuri, 
prin acordarea unor avan
taje „pe sprinceană", fosta 
conducere a uzinei ajunsese

Cum stimulăm efectiv 

neîmpăcarea față de

lipsuri ?
REDACȚIA : Care 

sînt principalele mij
loace de dezvoltare, în 
fiecare organizație de 
partid, așa cum a cerut 
Congresul al IX-lea, a 
unei atmosfere sănă
toase în care punctul 
de vedere al fiecărui 
comunist să fie luat 
tn seamă, orice părere 
sau propunere con
structivă să fie pre
țuită ?

D. ACRISTEI : Multe de
pind de exemplul personal 
al comuniștilor cu funcții 
de conducere, de exigența 
partinică cu care membrii 
comitetelor de partid și ai 
birourilor organizațiilor de 
bază iau poziție combativă 
față de lipsuri, indiferent 
de cine le-a pricinuit.

ILIE ILIESCU : Trebuie 
ca oamenii să se deprindă 
a spune lucrurilor pe nume. 
Și aceasta depinde, în pri
mul rînd, de noi, de acti
viștii de partid.

IOAN IRINOIU : Cînd 
criticăm, să fim aspri cînd 
e nevoie, dar niciodată să 
nu jignim oamenii, să le a- 
rătăm că avem încredere

Aduc vreun folos sedin- 

țele care nu supără pe 

nimeni ?
GH MATEESCU : Adu

nările generale de partid 
trebuie să constituie un 
larg teren de promovare a 
criticii și autocriticii. Tonul 
îl dă, desigur, darea de sea
mă, materialul prezentat 
de birou. Dar și atenția a- 
cordată în fapt propuneri
lor, sesizărilor membrilor 
de partid.

AUREL BOTEZATU, 
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Ga
lați : în pregătirea adună
rilor de alegeri în organi
zațiile de partid am întîlnit 
destule proiecte de dări de 
geamă îmbibate de un spi
rit de automulțumire în 
care pe pagini intregl erau 
descrise pe larg realizări șl 
succese, în timp ce neajun
surile abia erau amintite. 
Cum putea să imprime un 
caracter combativ dezbate
rilor o dare de seamă ca a- 
ceea propusă spre a fi pre
zentată în conferința de a- 
legeri de la Uzinele meca
nice Galați? în loc să pună 
în centrul atenției comuniș
tilor cauzele care făceau ca 
indicatorii de calitate să nu 
fie realizați lună de lună, 
se citau cifre peste cifre 
menite să arate că refuzu
rile au scăzut. Tovarășii 

să „neutralizeze* pe unii 
ingineri, maiștri, secretari 
de organizații de bază. 
Dacă în organizația de par
tid ar fi domnit o atmos
feră principială, ar fi fost 
stimulat spiritul critic, nu 
s-ar fi ajuns ca ei să-și 
dea seama de gravitatea 
faptelor abia după ce au 
fost destituiți.

DUMITRU BALAN, prlm- 
secretar al Comitetului ra
ional de partid Făurei: Su
perficialitatea, incompeten
ța, insuficientul spirit par
tinic, lipsa de combativita
te determină în multe ca
zuri sesizarea cu întîrziere 
a unor neajunsuri. Dar 
trebuie să spunem deschis 
că cei care mușamalizează 
lipsurile, care le ascund cu 
bună știință contribuie în 
ultimă instanță la agrava
rea deficiențelor. La coope
rativa agricolă din Ciocile, 
consiliul de conducere a 
scos din evidența contabilă 
însemnate cantități de ce
reale fără aprobarea adu
nării generale, propunerile 
cooperatorilor nu erau 
luate în seamă. Comitetul 

de partid n-a luat poziție 
combativă față de aceste 
abuzuri. Agravarea defi
ciențelor a impus, în cele 
din urmă, destituirea și 
aspra sancționare pe linie 
de partid a președintelui și 
a secretarului comitetului 
de partid. Atunci cînd mă
surile educative se dove
desc ineficace, împotriva u- 
nor asemenea oameni se 
cer luate măsuri disciplina
re severe ca unii care în 
fapt pun piedici mersului 
nostru înainte.

în capacitatea lor de a se 
îndrepta, că ii vom ajuta.

REDACȚIA : Dar
cum să-i ajutăm ? 
Există un anumit șa
blon și în critică ?

GHEORGHE NICOLAE, 
secretarul comitetului de 
partid de la G.A.S. Urleas- 
ca : După părerea mea, 
pentru a da rezultate, cri
tica nu trebuie făcută după 
același calapod. „Porția" 
de critică și tonul el tre
buie să țină seama atîț,-1"? 
gravitatea faptului, cît și de 
pregătirea, de nivelul, in
tr-un cuvînt de călirea o- 
mului. Nu trebuie să facem 
rabat la critică cuiva pen
tru că are o funcție de răs
pundere, dimpotrivă ; după 
cum nu trebuie nici să ne 
năpustim asupra unui cadru 
tînăr, incit critica să-1 de
mobilizeze. La G.A.S. Ur- 
leasca, inginerul-șef l-a „a- 
jutat" în așa fel pe un tînăr 
inginer abia venit de pe 
băncile facultății, îneît a 
plecat din gospodărie. După 
cîteva luni l-am readus, 
n-am închis ochii față de 
greșelile lui, dar am ținut 
seama de faptul că critica 
nu-i bîtă.

au fost ajutați să refacă 
darea de seamă. Trebuie să 
arătăm că dacă mai întîl- 
nim ședințe și adunări de 
partid care se desfășoară 1

I înlesni depistarea și 
dejucarea lor...

D. ACRISTEI : De regu
lă, acei care se tem de cri
tică — și chiar au de ce să 
se teamă — caută să se 
pună bine cu cei care ar 
putea să-i apere la nevoie, 
să-i ajute să iasă basma 
curată. Se creează astfel 
cite o „clică" ai cărei par
ticipant! sînt legați prin in
terese, abuzuri, tind să se 
acopere reciproc. Organiza
ția de partid nu trebuie să 
aibă odihnă pînă nu l-a 
izolat și demascat.

ILIE ILIESCU : Da, așa 
stau lucrurile. Atunci cînd 
lipsurile din activitatea u- 
nei unități sînt descoperite 
abia in urma unui control 
din afară înseamnă că aco
lo nu există o atmosferă 
favorabilă criticii. De mul
te ori cei care au ceva de 
ascuns caută să atragă de 
partea lor cadrele de partid, 
să le compromită, pentru 
ca astfel să poată acționa 
nestingherit. Astfel a acțio
nat directorul de studii Bă
buță de la școala de șoferi 
de pe lîngă D.R.T.A. Galați 
cu unii membri ai biroului 
organizației de bază spre a 
împiedica să se dea de gol 
sistemul „cadourilor" in
trodus în școală. Comite
tul orășenesc de partid 
cercetează acum acest caz.

SAVA IONICA : Am 
aflat despre un director de 
școală, Mocanu. care, fiind 
criticat pentru diferite a- 
buzuri, s-a gîndit să se 
pună la adăpost. învățat cu 
metodele de pe vremuri, a 
luat cu el un coș cu pește 
și l-a dus plocon secreta
rului comitetului raional de 
partid. Dar și-a găsit na
șul : în aceeași zi a fost 
suspendat din muncă.

SIMION DOBROVICI, se
cretar al comitetului regio
nal de partid : Trebuie să 
arătăm însă deschis că u- 
nele organe dă partid nu 
manifestă intransigența ne
cesară față de tendințele de 
căpătuială ale unora. Abia 
după intervenția comitetu
lui regional de partid, a 
hotărît Comitetul raional 
Tecuci al P.C.R. să excludă 
din rîndurile membrilor 
comitetului și din partid pe 
Gheorghe Cuc, fost preșe
dinte al Consiliului sindi
cal local Tecuci, care se 
deprinsese să se „aprovi
zioneze" fără bani din coo
perativele agricole. Orica 
îngăduință față de aseme
nea abuzuri trebuie com
bătută cu fermitate.

C. DASCALESCU : Fap
tul că uneori încercările de 
atragere a unor activiști pe 
panta descompunerii mora
le nu sînt zădărnicite la 
timp, se explică prin „în
găduința” unor organi
zații de partid față de 
abateri care par mino
re la prima vedere. E- 
sențial este în această pri
vință ca în fiecare colectiv 
să existe o atmosferă de 
principialitate și exigență, 
să se ia atitudine împotri
va lipsurilor cînd acestea 
sînt încă „în fașă". Deși 
biroul Comitetului raional 
de partid Bujoru cunoștea 
abaterile săvîrșite de unii 
membri ai săi, criticile ce 
le-au fost aduse au fost 
lipsite de fermitate, incit, 
interpretate ca o atitudine 
de toleranță, i-au încurajat 
pe cei In cauză. A fost ne

într-o atmosferă lipsită de "
combativitate, aceasta se âfc
datorește și faptului că unii khmit 
activiști nu intervin cu fer- er - 
mitate spre a pune capăt, 
tendințelor de paradă, nu 
imprimă încă din faza de r.
pregătire a adunărilor un ' , 
caracter analitic materiale- '
lor ce vor fi prezentate, nu'hn,r? 
iau poziție față de mani- 
festările de festivism, ntri-®1 
taie apa de la moara ama- msrn 
torilor de reclamă. leno-

C. DASCALESCU : Orga- ‘ 
nele și organizațiile de par-‘,,,,,, 
tid pot asigura dezvoltarea . 
criticii și autocriticii numai ■ 
în condițiile cînd ele ve- 1 - 
ghează la respectarea cu 9lrr 
strictețe a normelor demo- 
crației interne de partid, a ■=> 
prevederilor Statutului ■ n-,, n 
P.C.R. Noi orientăm orga- — 
nizațiile de partid ca, prin 
stimularea criticii și auto- ’ 
criticii, să cultive în rîndu- 
rile comuniștilor intransi- 
gența față de lipsuri, dorin- 
ța de autodepășire, de a 
realiza astăzi mai mult de- 
cît ieri, mîine mai mult de- 
cît astăzi.

'.liblT.i.

Pagină redactată de 
Tudor OLARII
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Un 
atribut 
al

• •științei 
de a 
conduce:

pletă privind activitatea secțiilor 
de producție, de la îndeplinirea 
planului fizic, pînă la încasarea 
producției fabricate.Deci se analizează numai abaterile nefavorabile, avîndu-se în vedere și cauzele, măsurile de remediere a deficiențelor. Pe baza a- cestora, se adoptă decizii, fixîn- du-se termenele și cine răspunde. De remarcat, fiecare dezbatere o- perativă începe cu analiza modului în care au fost duse la îndeplinire deciziile adoptate anterior. Pînă acum, majoritatea abaterilor s-au înregistrat la ritmicitatea producției, numărul mediu scriptic muncitori de bază, asigurarea cu materii prime și indicii de consum. Consemnăm cîteva abateri de la nivelul planificat și felul în care au fost ele remediate. In ce privește neritmicitatea producției, cauzele au constat fie în cooperarea defectuoasă între secțiile tăbă- căria minerală și sectorul cauciuc cu cele de încălțăminte, fie în or-

Cunoașterea și înlăturarea 
operativă a discordanțelor

Uzina noastră se caracterizează printr-un grad înalt de complexitate, fiind,., din acest punct de vedere, una din cele mai mari unități ale industriei ușoare. Este suficient să arătăm că, anual, valoarea producției globale depășește 300 milioane lei, iar uzina are în componența sa secții de încălțăminte, de tăbăcărie minerală și vegetală, de fabricare a talpei artificiale, a articolelor tehnice din piele, precum și alte sectoare — de cauciuc, metalurgic și pentru lucrări auxiliare. Conducerea uzinei se compune din director general, director tehnic și director economic, 4 ingineri șefi, director economic adjunct și contabil șef. Acestor cadre de conducere le revine sarcina de a prevedea, coordona și controla activitatea celor 34 verigi organizatorice (servicii funcționale, compartimente independente și secții de producție), împreună alcătuind o structură organizatorică, cu funcții tehnice și economice precis delimitate.Corespunzător acestei structuri organizatorice, s-a ivit necesitatea adoptării unei noi metode de conducere, mai eficientă, experimentată în uzină în cursul semestrului II al anului trecut. Pînă atunci, dirijarea producției se realiza în mod sporadic, prin discutarea de către organele de conducere, cu șefii de compartimente subordonate, individual sau în colectiv restrîns, a problemelor dificile ivite în activitatea productivă. Ca urmare, ședințele de lucru erau numeroase și aveau o eficiență scăzută, se obținea o informare incompletă și la nivel mediocru, se întocmeau zeci și sute de note in- I terne, irosindu-se multe ore de I muncă. Evident, noua metodă în- 1 lătură aceste carențe și e capabilă | să asigure o informare sistematică și operativă în legătură cu desfă- ' șurarea activității fiecărei verigi j organizatorice. Totodată, prin ea se | realizează o cooperare permanentă ' între verigile organizatorice și de ' producție, precum ț' și serviciile funcționale. Acum, di- ■ rijarea operativă se concretizează I în dezbateri de lucru săptămînale, cu membrii colectivului de condu- I cere și cu participarea tuturor șe- i filor de servicii funcționale și secții de producție. Acestea constituie I prima etapă. în următoarea, se va i introduce o metodă de conducere asemănătoare și la nivelul verigi- I lor organizatorice ale secțiilor de i producție (ateliere și sectoare), sta- bilindu-se structura informației zii- I nice și periodice.Cum sînt orientate dezbaterile săptămînale ? Șefii secțiilor de pro- I ducție prezintă rapoarte operative, în care arată numai abaterile față de plan, pe marile capitole ale activității uzinei. Iată, sintetic, ce analizează. La producție — abaterile nefavorabile privind îndeplinirea planului fizic, stocurile de producție neterminată, ritmicitatea și calitatea producției, accentul pu- nîndu-se pe sortimentele de a I-a. Indicatorii de muncă și salarii se cercetează sub aspectul numărului mediu scriptic pe categorii de personal, folosirea timpului de muncă al muncitorului, productivitatea muncii, fizică și valorică, precum șj. fondul de salarii pe structură. La fonduri fixe se discută abaterile referitoare la numărul de utilaje in funcțiune, indicii de utilizare extensivi și intensivi, îndeplinirea planului de reparații capitale. Evident, se mai analizează materiile și materialele, insistîndu-se asupra indicilor de consum. Deosebit de important este capitolul livrarea produselor, unde se arată abaterile de la executarea contractelor — beneficiari interni și externi — refuzuri și returnări de produse stocuri supranormative de mărfuri finite și producția marfă vîndută și încasată. La acești ultimi doi indicatori, în cadrul mecanizării lucrărilor de contabilitate, se asigură evidența la zi a stocurilor de produse și a facturilor încasate, pe secții productive. în acest fel. se obține o informație corn-

ganizarea nerațională a fabricației la tăbăcăria minerală sau sectorul de cauciuc, în aprovizionarea cu unele materiale de bază, ca piei brute. Dezbaterile operative au stabilit tocmai criterii concrete de cooperare între secții (grafice de livrare), adoptîridu-se, concomitent, măsuri de impulsionare a aprovizionării, chiar intervenții la organele tutelare. Mâi dificil a fost cu încadrarea în numărul mediu scriptic de muncitori, deoarece a- ceastă necesitate, multă vreme, nu a constituit o preocupare de prim ordin pentru toate cadrele noastre cu funcții de conducere din uzină, în loc de a obține respectarea numărului scriptic planificat, pe calea sporirii productivității muncii, s-a adoptat' adeseori formula justificărilor, a calculelor, după care era „imposibil" să ne încadrăm în normativul stabilit pentru forța de muncă. Nu numai că s-a renunțat la o asemenea concepție, dar cu prilejul dezbaterilor operative s-a urmărit redistribuirea mai rațională a forței de muncă intre secțiile de producție, potrivit necesităților și cerinței de a respecta numărul mediu scriptic de sala- riați.Tendințe ale organizării defectuoase a producției și, ca urmare, abateri negative de la indicii optimi de consum la piei brute au caracterizat mult timp activitatea tăbăcă-

riei minerale, precum și a tăbăcă- riei vegetale. Analiza amănunțită a cauzelor care au provocat aceste abateri a evidențiat că ele se da- toresc unor neajunsuri tehnice și organizatorice. Neîntîrziat s-au a- plicat măsuri pentru îmbunătățirea recepției pieilor brute, utilizarea unor procese tehnologice moderne de prelucrare diferențiată, în funcție de caracteristicile loturilor de piei, perfecționarea sortării semifabricatelor, a controlului prin laboratorul de secție, asupra anumitor parametri tehnici ai pieilor în curs de- fabricație. Roadele nu s-au lăsat așteptate. Mai întîi, tăbăcăria vegetală, și apoi tăbăcăria minerală s-au încadrat în indicii optimi de consum piei brute planificați. în acest fel, încă o chestiune deosebit de pretențioasă a fost pusă la punct.Foarte importante și eficiente s-au dovedit măsurile adoptate pentru realizarea exemplară a sortimentelor destinate exportului, care necesită un grad mai mare de cooperare internă și ridică probleme speciale, de aprovizionare cu materii prime și materiale, calapoade și ambalaje. în cadrul dezbaterilor operative au ieșit și în acest domeniu la iveală unele defecțiuni în pregătirea producției, ca, de pildă, necorelarea confecționării matrițelor la sectorul metalurgie cu planul secției cauciuc, precum și a aprovizionare cu nemateriale a produc- aceste nepotriviri au operativ, asigurfti-planului de cesarul de ției. Toate fost rezolvate du-se cbntinuitatea ritmică a procesului tehnologic. Ca urmare, a- ceste dezbateri operative au căpătat o mare greutate, cum se spune. Inerția, rutina și lipsa de o- rizont economic au primit lovituri zdrobitoare. Conducerea întreprinderii a devenit stăpină pe problemele esențiale ale producției, a putut să-și formuleze deciziile în mod clar și eficient.în activitatea de dirijare operativă a producției mai avem multe de făcut. Așa cum arătam, va trebui să concretizăm metoda descrisă aici și la nivelul locurilor de muncă. Devom rea

LA G. A. S PREJMER

Toate
Un mare

irigații
în sudul
Olteniei

CRAIOVA. — Consiliul Superior al Agriculturii a avizat recent studiul tehnico-econo- mic al unuia dintre cele mai mari sisteme de irigații din țară, a cărui construcție va începe nu peste mult timp în sudul regiunii Oltenia. Cuprins între localitățile Basa- rabi — Calafat — Băilești, el va permite irigarea unei suprafețe de aproape 50 000 de hectare. La Basarabi, punctul cel mai apropiat de Dunăre, de unde se va face alimentarea cu apă, se va construi o stație de pompare cu o capacitate de 43 mc pe secundă. Alte numeroase stații de re- pompare vor fi construite de-a lungul sistemului. Investițiile vor fi amortizate în timp de șase ani. (Agerpres)

ramurile de producție
DAU BENEFICII
tribuna experienței înaintate

Situată în zona preorășenească a Brașovului, gospodăria noastră contribuie la aprovizionarea acestui important centru industrial cu produse alimentare proaspete : lapte și produse lactate, carne etc. Dar, alături de fermele de animale avem și un puternic sector vegetal ; ne situăm printre cele cîteva unități din țară producătoare de cartofi de sămînță. în ultimii 4 ani, producția globală a crescut cu peste 9 ne lei.La noi există o nentă preocupare mărirea rentabilității fiecărei ramuri de producție și am ajuns ca în 1966 toate să dea beneficii. De doi ani nu mai există cazuri cînd unele sectoare acoperă cheltuielile altora. Ridicarea eficienței întregii activități economice a permis gospodăriei să realizeze un beneficiu de peste 3 milioane Iei. în același timp, prețul de cost prevăzut a fost redus cu 6 la sută. Din beneficiul total, 1 140 000 lei provin din sectorul porcin, 660 000 lei din sectorul taurin, 1 250 000 Iei din ramura vegetală, iar restul de la ferma de păsări și păstrăvărie. Asemenea rezultate au fost posibile datorită realizării

milioa-perma- pentru

și depășirii producțiilor planificate, reducerii cheltuielilor efectuate în fiecare sector și la fiecare lucrare, bunei gospodăriri a fondurilor bănești.Nu este, cred, lipsit de interes să subliniez cîteva aspecte mai importante ale activității fiecărui sector, căile care au asigurat ridicarea eficienței ramurilor de producție. La porci, de exemplu, datorită îngrijirii și hrănirii științifice, am realizat în anul trecut o creștere medie zilnică în greutate de 703 g, unitatea noastră situîndu-se din acest punct de vedere pe unul din locurile fruntașe pe țară. în acest mod am putut să reducem perioada deîngrăjșare pe fiecare serie cu 40 de zile, să economisim 850 000 zile furajate și să obținem în plus 122 tone carne. Prin reducerea numărului de zile furajate am realizat o economie de 359 tone furaje combinate. Rezultatele obținute în acest sector sînt urmarea directă a aplicării noii tehnologii de creștere și îngrășare a porcilor, de specializare a oamenilor. Merită subliniat faptul că hrănirea se asigură cu furaje combinate, diferențiat pe loturi. Rațiile sînt bogate în proteină animală, iar în tim-
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Ing. Gheorqhe MARINCEANU 
director tehnic
Nicolae CIOVARNACHE 
director economic
Fabrica de pielărie
și încălțăminte „Cluiana"-Clui

CE AU DE G ND
MINISTERELE

modul în care reuși să asigurăm dirija- operativă a* producției în toate verigile organizatorice, după criterii raționale, științifice și economice, va depinde în mare măsură realizarea cu succes a sarcinilor sporite de plan ce revin colectivului întreprinderii noastre în anul acesta.

pul iernii furajele se pregătesc cu apă caldă. Căutăm să valorificăm cît mai bine furajele, folosind pe scară largă diferite deșeuri. Numai pe această cale am reușit să economisim, în cursul anului trecut, în echivalent, peste 200 tone porumb boabe.Nu mai puțin importante sînt rezultatele înregistrate la ferma de taurine. Producția de lapte pe vacă furajată s-a ridicat în 1966 la 4 782 litri, față de 4100 litri cît a fost prevăzut. în 1966, gospodăria a obținut 21 519 hl lapte, cu 3 069 hl peste prevederi. în afara calității superioare a vâcilor, printre ceilalți factori mai importanți care au contribuit la realizarea producțiilor ridicate de lapte a- mintesc asigurarea unor cantități îndestulătoare și variate de furaje, o hră- nire rațională, științifică a animalelor. Și în anul trecut, ca și în anii prece- denți, am reușit să asigurăm animalelor furaje care conțin toate elementele nutritive. Tot atît de important este modul în care sînt administrate a- ceste furaje, cum sînt hrănite animalele în funcție de anotimp și de starea fiziologică. în, perioada verii, o parte din hrană se asigură pe pășune, iar restul se completează cu masă verde. Pășunatul se face rațional, pe parcele delimitate de gardul electric. Acest mod ne permite să valorificăm în condiții superioare cele 116 ha pășune de care dispunem. Atenție acordăm și asigurării unor plante furajere bogate în proteine, cum sînt trifo- lienele, leguminoasele, ierburile perene. Ne îngrijim ca terenurile cultivate cir plante furajere să fie fertilizate și întreținute. Avem numai 180 ha de fîneață. Am căutat să obținem de pe această suprafață producții maxime, prin irigare. Anul trecut, de pe 50 ha irigate am recoltat în medie peste 7 000 kg fîn. Producțiile ridicate de furaje, mecanizarea unor lucrări au permis să obținem tona de nutrețuri cultivate cu 275 lei. O mare importanță pentru realizarea unei producții sporite de lapte o au respectarea programului de grajd, îndrumarea și controlul e-

fectuat zilnic. Urmărind ca atît întreținerea, cît și furajarea animalelor să se facă la ore fixe, imprimăm mulgătorilor un spirit de disciplină și punctualitate.Din suprafața arabilă de 1 315 ha, circa 400 sînt cultivate cu cartofi de să- mînță, iar restul cu or- zoaică, orz și alte plante furajere. Și în sectorul vegetal producțiile planificate au fost realizate. La cartofii de sămînță s-au obținut în medie 16 627 kg, față de 12 000 kg prevăzute, în ciuda faptului că o suprafață de 50 ha a suferit pierderi din cauza excesului de umiditate. Am reușit să obținem o asemenea producție prin aplicarea complexului de măsuri agrotehnice și în primul rînd prin administrarea unor cantități îndestulătoare de îngrășăminte naturale și chimice. Rezultate bune s-au înregistrat și la celelalte culturi. La porumb siloz am recoltat 44 000 kg la hectar, la orz a- proape 4 000 kg.Rezultatele obținute de noi nu sînt o limită. A- vem încă rezerve însemnate care așteaptă să fie puse în valoare pentru mărirea și ieftinirea producției. Anul trecut au existat cazuri cînd unele brigăzi nu au dat dovadă de suficient spirit gospodăresc, depășind cheltuielile planificate pe categorii de lucrări și culturi. Una din cauze o constituie nefolosirea judicioasă a mașinilor și tractoarelor. Aceasta a dus la creșterea volumului de muncă efectuat manual. Insuficient este gradul de mecanizare la recoltarea nutrețurilor. Instalația de uscat fîn nu a fost utilizată în suficientă măsură anul trecut, uscarea fînu- rilor făcîndu-se pe cale naturală, ceea ce. a scăzut calitatea nutrețului. La toate acestea trebuie a- dăugat faptul eă asistența tehnică a lăsat de dorit, mai ales în ce privește intervențiile mecanicilor de întreținere.Colectivul nostru dispune de toate condițiile pentru obținerea unor rezultate mai bune, ridicarea eficienței tuturor ramurilor de producție. Ne vom strădui ca în acest an să muncim în așa fel îneît să valorificăm toate rezervele de care dispune gospodăria noastră în scopul realizării de beneficii cît mai mari.
Ing. loan TOMA
directorul G.A.S.
Prejmer, regiunea Brașov

care nu au asigurat încă

(Urmare din pag. I)

Considerăm că Ministerul 
Industriei Ușoare, Consiliul 
Superior al Agriculturii, Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerul 
Industriei Metalurgice, Mi
nisterul Economiei Forestie
re și Ministerul Minelor, ca 
titulare ale investițiilor a- 
mintite, trebuie să asigure 
într-un timp cît mai scurt 
documentațiile de execuție 
care lipsesc, pentru a spri
jini eforturile constructori
lor în realizarea ritmică și 
la termenele planificate a 
obiectivelor de investiții.Crearea de condiții corespunzătoare pe unele șantiere în ce privește frontul de lucru pe timp friguros, asigurarea cu materialele necesare, folosirea judicioasă a forței de muncă și a utilajelor au permis ca la anumite lucrări să se realizeze, în luna ianuarie, un important volum de investiții. De exemplu, la dezvoltarea filaturii de lină pieptănată de la „Industria linii "-Timișoara s-a realizat in luna ianuarie 7 la sută la totalul investiții și 10 la sută la construc- ții-montaj din planul anual, iar pe primele două decade ale lunii februarie s-au realizat în întregime prevederile planului. Asemenea rezultate s-au obținut și la șantierele

de la fabrica „Refacerea‘‘-Arad, Uzina de reparații — Arad, IPRO- FIL „Răsăritul" — Pîncota, Combinatul siderurgic Reșița. De asemenea, din analiza făcută recent asupra stadiului lucrărilor pe șantierele de locuințe ale grupului de șantiere din. Timișoara al T.R.C.- Banat. se desprinde că în primele două luni ale anului 1967 s-a realizat circa 13 la sută din planul anual de construcții de locuințe. La spitalul din Caransebeș, cu toate condițiile nefavorabile determinate de timpul friguros, datorită măsurilor luate s-a executat în cursul lunilor ianuarie și februarie 18 la sută din planul anual și 80 la sută din valoarea lucrărilor executate pe primele două trimestre din anul trecut.
Cu toate acestea, pe an

samblul regiunii, planul de 
investiții nu s-a îndeplinit 
integral pe luna ianuarie. 
Comitetul regional a anali
zat aprofundat cauzele și a 
ajuns la concluzia că nu este 
vorba numai de greutățile 
întîmpinate, ci în special de 
repetarea unor deficiențe 
bine cunoscute, pentru înlă
turarea cărora organele și 
organizațiile de partid, con
ducerile întreprinderilor 
n-au acționat cu destulă 
hotărîre. Cauzele principale 
constau în lipsa de pregătire 
temeinică a lucrărilor, în

documentația șî contractarea utilajelor pentru

neasigurarea condițiilor de 
lucru pe timp friguros, în 
organizarea defectuoasă a 
muncii pe echipe și brigăzi, 
în lipsa de control și îndru
mare, în folosirea incom
pletă a forței de muncă și 
a utilajelor.Nu putem să trecem, totodată, cu vederea că, datorită muncii în a- salt din trimestrul IV al anului trecut, o serie de lucrări date în funcțiune au mai necesitat completări și remedieri, care s-au executat în luna ianuarie, diminuînd în acest fel posibilitățile de realizare a sarcinilor planificate. Din controlul efectuat a rezultat că, zile în șir, pe unele șantiere ale . grupului „Electromontaj" din Timișoara, întreprinderii 6 construcții-Craiova, ,,Teleconstrucția“-București, întreprinderii de construcții transporturi — Timișoara și altele nu s-a lucrat deloc.în luna februarie, datorită măsurilor inițiate de organele și organizațiile de partid, a crescut ritmul realizărilor zilnice pe multe șantiere. La majoritatea obiectivelor s-au făcut analize și au fost întocmite grafice detaliate de eșalonare a lucrărilor, luîndu-se în calcul și recuperarea în cit mai scurt timp a rămînerilor în urmă. Cu toate a- cestea, în primele două luni, pe ansamblul regiunii s-a realizat numai 6,8 la sută din planul anual de investiții.

Practica a dovedit că ritmul de execuție a lucrărilor de investiții, respectarea termenelor de dare în funcțiune a noilor obiective sînt hotărîtor influențate de modul în care se asigură aducerea utilajelor Pe șantiere.
Cu toate că situația con

tractării utilajelor se pre
zintă mai bine față de anul 
trecut, totuși pentru unele 
utilaje Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Industriei Meta
lurgice nu au încheiat încă 
contracte și nu au stabilit ter
menele de livrare. La Uzina 
de vagoane Arad, utilaje în 
valoare de peste două mi
lioane lei necesare pentru 
dezvoltarea capacității de 
producție nu au fost con
tractate din lipsă de reparti
ții. O situație identică există 
și la Uzina constructoare de 
mașini din Reșița, unde nu 
s-au contractat mai multe 
utilaje pentru secția de tra
tamente termice, la Combi
natul siderurgic Reșița — 
transformatoarele pentru 
sectorul de laminoare, la 
Uzina de strunguri din Arad 
— un ascensor și o mașină 
de frezat cu comandă pro
gram și altele.

Sînt și situații cînd termenele de livrare a utilajelor nu sînt corela- te-cu graficele de punere în funcțiune a obiectivelor. Este cazul mașinii de spălat din import pentru secția albitorie de la uzina „30 De- cembrie“-Arad, liniei tehnologice pentru spume poliuretanice de la fabrica „Victoria“-Timișoara.Din cele arătate pînă aici se desprinde că anumite ministere și alte organe, economice titulare de investiții au neglijat și neglijează încă rezolvarea unor probleme e- sențiale, vitale pentru realizarea la scadențele stabilite a unor obiective și capacități industriale și a- gricole din regiunea noastră. Multe dintre aceste obiective sînt planificate să intre în funcțiune în acest an, dar terminarea lor la datele stabilite începe să fie periclitată, deoarece în primele două luni s-a realizat un volum redus de lucrări. Considerăm, de aceea, că este de datoria ministerelor și organelor economice amintite să e- xamineze neîntîrziat situația care s-a creat la aceste obiective și să ia cele mai urgente măsuri pentru recuperarea în scurt timp a rămî- nerii în urmă. întreaga răspundere pentru nerespectarea termenelor stabilite la aceste obiective de investiții revine conducerilor ministerelor respective.întrucît realizarea planului de investiții pe 1967 incumbă răspunderi deosebite tuturor organelor și organizațiilor, de partid, comitetul

regional de partid a luat măsuri în vederea intensificării controlului asupra activității șantierelor de construcții. Membrii birourilor comitetelor regional, orășenești și raionale de partid au fost repartizați pe principalele obiective cu termene de punere în funcțiune în a- cest an, asigurindu-se, în acest fel, un sprijin permanent organizațiilor de partid din construcții în exercitarea controlului asupra desfășurării muncii pe șantiere și în mobilizarea colectivelor la îndeplinirea sarcinilor de plan. în ultimul timp, birourile comitetelor orășenești și raionale de partid din Arad, Timișoara, Reșița, Moldova Nouă, Caransebeș și altele au luat măsuri de a se informa decadal a- supra desfășurării toate șantierele, nele de partidtant să cunoască în profunzime situația existentă în orice moment, pe toate șantierele. Fără aceasta riu se pot stabili măsuri concrete, nu pot fi date indicații care să orienteze organizațiile de partid în direcțiile hotărîtoare ale activității de investiții.în același timp însă, accelerarea ritmului de execuție pe șantiere depinde de îndrumarea și controlul forurilor centrale de resort, titulare de investiții, de îmbunătățirea organizării lucrărilor și a muncii pe șantiere, de aprovizionarea lor ritmică cu materialele necesare,

lucrărilor Pentru este pe orga- impor-'
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11 întîlnim adesea, în peisajul orașului, în grup, pe „elevii” de la 
grădiniță. Pentru acești copii, ambianța generală a grădiniței — curățe
nie, atmosferă veselă, prezența plină de tact a educatoarei — repre
zintă, pînă la întîlnirea' cu școala, o lume de permanentă încîntare. 
Să-i urmărim într-o zi de „intensă activitate". Primii vin copiii „de ser
viciu" ; ei pregătesc jucăriile pentru întreaga grupă, veghează ca noii 
veniți să se dezbrace și să-și pună lucrurile în ordine, să se așeze la 
locurile stabilite. Totul se petrece în cea mai mare disciplină.

1X

„Țepeș Vodă" pe scena Teatrului de Stat din Galați
Foto : Gh. VlnțilM

— Sini la vîrsta cea mai 
receptivă pentru formarea li
niei de conduită, esențială în 
evoluția lor ulterioară — ne 
spune educatoarea FLORICA 
ENE, directoarea grădiniței 
cu orar redus de pe str. Pe- 
tofi nr. 16 din București. în
tregul program educativ al 
fiecărei zile are în vedere 
dezvoltarea spiritului de ob
servație, a atenției, a deprin
derilor de disciplină, curățe
nie, a atitudinii civilizate, sti
mularea unor înclinații și pre
ocupări fertile.

In programul unor grădinițe 
au fost introduse exerciții de 
muzică, balet, predarea unor 
noțiuni în limbi străine etc. 
Se adaugă, ori de cîte ori 
vremea e bună, plimbări și 
jocuri în aer liber, vizite de 
„documentare" la locul de 
muncă al părinților, la școa
lă, la magazine, în parcuri.

Firesc, am cerut și păre
rea... „elevilor". Cu toate că

au fost luați pe nepregătite, 
interlocutorii de-o șchioapă 
s-au descurcat. Tema discu
ției : jocul, jucăriile.

— Mie cel mai mult îmi 
place să mă joc de-a docto
rul — ne-a declarat Victor 
Chirițescu, 6 ani. Dar fot de-a 
doctorul vrea și Cristian No
vac...

Și conflictul 
se dezlănțuie, 
fiecare grupă de copii 
există decît o ' _ “ 
(didactică) de doctor, 
rare excepții jucăriile 
interesează mai mult — tru
sele pentru profesii, mașinile 
mecanice, jocurile de con
strucții — sînt în unicat în do
tarea grupei, ne explică edu
catoarea. Și, știți cum sînt 
copiii, cînd văd la unul vor 
imediat toți”. Continuăm co
locviul cu copiii.

— Mie îmi place să mă joc 
cu plastilină, dar se lipește 
de degete. Și Ovidiu Samoi-

e gafa-gafa să 
fiindcă pentru 

nu 
singură trusă 

„Cu 
care-i

lescu ne arată demonstrativ 
mîinile de veritabil vopsitor. 
(Produsul respectiv este 
„preparat” de Fondul Plas
tic, care probabil nu l-a în
cercat înainte de a-l oferi 
copiilor).

— ...să mă joc cu camio
nul, dar n-am voie că se 
strică, își ia inima în dinți 
Viorel Zaharia, 4 ani și ju
mătate.

— Corespunzător normelor 
în vigoare, orice obiect care 
servește în procesul educa
tiv trebuie să figureze în 
bună stare în „inventarul” 
mai multor promoții de copii 
— ne relatează educatoarea 
ELENA SILION, directoarea 
grădiniței cu orar redus de 
pe str. Sandu Aldea, din ra
ionul 30 Decembrie. Dacă se 
strică înaintea „termenului” 
de amortizare, contravaloa
rea ne este imputată nouă. 
Ca urmare, se recurge dese-

(Urmare din pag. I)

unui om înțelept nu i-a trecut prin 
minte să samene grîu pe lespede 
de piatră. De aceea mi se pare 
ciudat cînd întîlnesc pe drumul is
toriei culturii autori jucîndu-se de-a 
îngropatul tradițiilor, hotărîți să 
pună piedică gloriilor consacrate 
pentru a le prăbuși la granița anu
lui lor de naștere. Mă neliniștește 
credința unora că istoria culturii 
s-a ivit în clipa nașterii lor, o dată 
cu primul lor gîngurit.

Cîtă dreptate avea generosul 
Ion Heliade Rădulescu cînd scria : 
„Copii, cîți învățați carte, ieriți-vă 
ca de altă aia să nu cădeți în 
boala autorlîcului. învățați carte, 
cultivați artele, învățați meșteșu
guri, scrieți cît puteți : eu nu vă zic 
să nu scriți; dar scriți ca să vă 
deprindeți, ca să folosiți voi, ca să 
folosiți pe alții, dar ca să- nu zbu- 
rați așa de juni și de timpuriu la 
nemurire ; că, zău, nu știți ce va ii 
pe acolo" („Opere", I, pag. 253).

S-a spus mereu — și pe bună 
dreptate — că critica este conștiin
ța de sine a unei literaturi, iirește, 
critica serioasă, autoritară, exigen
tă și pasionată, obiectivă și gene
roasă, preocupată cu maximum de 
răspundere de dezvoltarea spiri
tualității unui popor.

Trebuie să recunoaștem că avem 
prea mulți critici și prea puțină 
critică bună, că relațiile dintre cri
tică și Creație nu sînt totdeauna 
cele mai fericite. Critica nu poate 
fi nici ceea ce era în zorii Renaș- . 
terii, o ancilla creatlonis, dar nici 
o stăpînă tiranică a ei. Trebuie în
țeles că nu literatura trăiește pe 
spatele criticii — ca să zicem așa 
— ci invers. Or, adeseori am senti
mentul — în urma discuțiilor pur
tate de critici în presă — că ei 
sînt alfa și omega, că literatura ar 
fi menită doar să le ofere, din cînd 
în cînd, exemple pentru teoriile lor. 
Astfel, critica privindu-se prea 
mult pe ea înseși în oglindă și 
autoadulîndu-se, nu mai are răga
zul să se ocupe de obiectul ei : de 
creație.

Unii critici par a suferi de deli
rul grandorii, constituind cel mai 
nimerit exemplu pentru nerecepti- 
vitate. Criticului arțăgos — să zi
cem — nu i se iace bine o observație 
lui sau vreunui enoriaș de-al său, 
că sare ars ; scoate sabia și 
vîjîie cu ea în stînga și în dreapta. 
Atunci, dezbaterea principială, ab
solut necesară dezvoltării artei, e 
coborîtă într-un
nos de unde nu poate ieși decît 
Stropită cu noroi, 
timp, forțele critice și spațiul revis
telor sînt uneori cheltuite pentru 
mărunțișuri. Rămîn o sumedenie de 
cărți nediscutate și numeroase 
probleme importante, de estetică și 
de generalizare a experienței lite
raturii noastre noi, neabordate. Aici 
trebuie să punem în evidență cu 
putere răspunderea conducerilor 
redacțiilor și a criticilor din redac
ții. Nepăsarea și amuzamentul pe 
polemici secundare sînt profund 
nocive. „Critica literară — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. — 
trebuie să analizeze principial ac
tivitatea de creație, iără pretenția 
de a da soluții obligaiorii cu 
privire la forma și stilul lucrărilor 
artistice, să la poziție tațâ de ma
nifestările negative și sâ promove
ze operele care exprimă realitățile 
și ideile înaintate ale societății 
noastre. Totodată, ea trebuie să 
contribuie la educarea estetică a 
oamenilor muncii, la formarea gus
tului public". Pentru a-și cîștiga 
autoritatea necesară, critica litera
ră trebuie să respecte specificul ar

teren tnlăști-

Dar, în același

tei, specificul fiecărui talent în par
te, să dezbată cu competență fi
lozofică și măiestrie artistică 
problemele esențiale ale opere
lor literare, să le confrunte 
cu realitatea și să realizeze dez
bateri de înaltă ținută despre as
pectele vieții zugrăvite în operele 
literare. E neîndoios că în ultimii 
ani critica literară a înregistrat 
succese remarcabile în cercetarea 
mai adecvată a creației, a mijloa
celor artistice de realizare, a stilu
lui unuia sau altuia dintre scriitori, 
dar a rămas mult în urma dezba
terilor filozofice, de conținut ale 
operei. Actul critic nu cred că tre
buie să constea într-o acțiune de 
inventariere a lucrărilor și talente
lor. Criticul trebuie să se arate 
preocupat de principiile mari, de 
orientarea și susținerea unor ten
dințe. Așa au făcut Maiorescu, 
Gherea, Ibrăileanu, Eugen Lovi
nescu — impunînd adevărate școli 
literare și- asigurînd fericit dezvol
tarea literaturii noastre, lărgirea 
orizontului ei tematic, cristalizarea 
spiritului național, îmbogățirea 
mijloacelor de expresie modernă 
etc.

Politica de grup sau personală, 
fetișizarea gustului propriu ucide 
sensurile nobile ale criticii, dău
nează grav dezvoltării culturii. 
Cultivarea unei atitudini disprețui
toare pentru valori marcante, dar 
contradictorii ale cuiturli române, 
a fost profund păgubitoare, 
critic scria odată 
Maiorescu dirija 
chestra compusă 
sau toboșari...", 
după opiniile < 
„a făcut parte 
care statul monstruoasei coaliții o 
trimetea în zona literară pentru a-i 
prinde pe cei care tulburau liniș
tea". Trebuie să fim sinceri și' să 
recunoaștem că asemenea opinii, 
despre critica din trecut, n-au creat 
un climat favorabil dezvoltării tine
relor talente critice și nici un bun 
exemplu de intelectualitate.

Sînt, la ora actuală, numeroși ti
neri critici talentați, cu diverse gus
turi și orientări literare. Unii mal 
exclusiviști, recunoscindu-se nu
mai între ei și crezînd naiv că ne- 
recunoscînd pe alții aceștia dispar. 
Judecata seamănă cu a cocoșului 
lui Edmond Rostand, care, cu ochii 
închiși, CTedea că dacă nu mai cîn- 
tă el, nu mai răsare soarele. Copi
lăriile acestea trec.

Critica își va cîștiga toată auto
ritatea atunci cînd va întîlni și 
scriitori dispuși să asculte civili
zat judecata confraților critici. Fi
rește, nu sîntem naivi, știm cît de 
greu se realizează un asemenea lu
cru, dar el este imperios necesar 
pentru înflorirea criticii. Unii nea
gă dezinvolt, de pe poziții cam au
todidacte, rolul criticii. Și s-ar putea 
ca un anume scriitor X să poată 
scrie foarte bine numeroase tomuri 
de proză fără critică, dar o litera
tură și o cultură în ansamblul lor 
nu pot înflori firesc și plenar fără 
sprijinul și îndrumarea de perspec
tivă a criticii literare și a criticii 
de artă. Pe un bun critic nu-1 pot 
vedea decît un bun cetățean, pa
triot, preocupat cu toată ființa lui 
de destinele culturale ale poporu
lui său. Un om care privește cu 
gravitate și răspundere perspecti
vele vieții spirituale ale neamului 
său, care are priceperea și cura
jul de a interveni ferm, dar plin de 
nuanțe și receptivitate, în procesul 
de dezvoltare a artei și literaturii, 
in strfnsă legătură cu solul națio
nal șl cu viața constructorilor so
cialismului. El va trebui să fie pă
truns de ideea necesității perma
nentei înnoiri și îmbogățiri a artei, 
a conținutului ei și a mijloacelor

Un 
[ că „Titus Liviu 

în smoking or
din piculiniști 
Iar Lovinescu, 

aceluiași critic, 
în potera pe

*

nu 
rb- 

ă 
schi-

teatre
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Ei ținute 
se stri-

de expresie, dar nu poate să 
iacă diferențe intre un amplu 
man, cronică densă, inspirată 
actualității, și o oarecare 
ță consacrată unui vis copilăresc, 
compusă cu o caligrafie mai apar
te. Să salute experimentul care are 
o finalitate, care-i susținut de ta
lent și de devotament pentru rea
litatea contemporană. Dar trebuie 
să fie convins că în numele expe
rimentului, nimeni nu poate abuza 
de gustul și de bunul simț al citi
torilor. Nimănui nu-i este permis 
să facă exerciții gratuite pe cla
viatura sufletească a unui popor 
întreg, nici să-i siluiască graiul 
din strămoși, păstrat cu atîtea jert
fe și strădanii de-a lungul vremii. 
Criticului i se cere mai multă răs
pundere și mai multă seriozitate, 
ca și acelora care-i publică in re
viste sau în cărți opiniile și jude
cățile de valoare.

• Teatrul de Operă și Balet : LUCIA DI LA- 
MERMOOR — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SINGE VIENEZ
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : RĂZVAN ȘI VIDRA — 19,80, (sala Stu
dio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ALE CARNA
VALULUI — 19,30. (sală din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : CANDIDA 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : O 
NOAPTE FURTUNOASA - 19,30, (sala Studio) : 
SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI 
FARA VINĂ — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : SÎNZIANA ȘI PE
PELEA — 9,30. NOTA ZERO LA PURTARE — 
15,30.
• Teatrul evreiesc de stat ; SE CAUTĂ UN GI
NERE — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): 
Iarmarocul piticului Clip — 17, (sala Palatului 
Pionierilor) — AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Vic
toria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG
— 20.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’«7 — 19,30.

*

ori la soluția de a 
în dulap. Acolo nu 
că...

în această ordine 
mai mi/lte educatoare au fă
cut propunerea ca forurile de 
resort ale Ministerului Invă- 
țămînfului să analizeze preve
derile privitoare la normele 
de dotare a instituțiilor pre
școlare. S-a sugerat, astfel, ca 
împrospătarea fondului de 
jucării și material intuitiv 
modern să se facă pentru fie
care serie de copii ; în inven
tare să figureze îndeosebi 
„piesele” mai costisitoare, iar 
„amortizarea" lor să fie cal
culată mai realist.

Să ne oprim la progra
mă. Elaborată cu cîțiva ani 
în urmă de Ministerul învă- 
țămîntului, ea este suscepti
bilă de substanțiale îmbună
tățiri, 
nunțe 
vești 
rere 
ENE.
să fie cuprinse 
prelucrări după lucrările ma
rilor noștri povestitori Ion 
Creangă, P. Ispirescu, versuri 
mai expresive (nu „albe") și 
ușor de învățat.

Ținînd seama de dezvolta
rea insf ituțji lor preșcolare, 
prevăzută pentru anii cincina
lului, de sprijinul material 
substanțial asigurat de statul 
nostru socialist pentru crește
rea și educarea copiilor, mai 
multe educatoare și numeroși 
părinți cu care am sfat de 
vorbă au fost de părere că 
este necesar să se studieze 
mai buna organizare teritoria
lă a rețelei grădinițelor de 
copii. Actualmente, pe lîngă 
cele cu orar redus (numai di
mineața), organizate la întîm- 
plare în diferite cartiere ale 
orașelor, există și grădinițe 
cu orar normal (de dimineață 
pînă seara), care funcționează 
pe lîngă întreprinderi și insti
tuții, deservind pe copiii sa- 
lariaților respectivi, (la sate 
— grădinițe sezoniere). E- 
ducatoarea ELISABETA MA
RINESCU, directoarea gră
diniței de Copii a întreprin
derii „Electroaparataj”, su
gerează înființarea în orașe a 
unui singur tip de grădinițe, 
în raza circumscripțiilor șco
lare. întreprinderile și institu
țiile se vor putea îngriji de 
buna funcționare a grădinițe
lor situate în apropiere, cu 
certitudinea că și copiii sala- 
riaților lor sînt îngrijiți cu a- 
ceeași solicitudine la grădi
nița din cartierul unde aceștia 
locuiesc. O asemenea grădi
niță va putea să-și organizeze 
grupe cu orar săptămînal, de 
zi sau numai dimineața, în 
funcție de solicitarea părin
ților.

de idei,

„Ar fi bine s8 se re
ia unele lecturi și po- 

depășite — e de pă- 
educatoarea FLORICA 
In programă ar trebuf 

mai multe

Activitatea educativă 
grădinițe presupune și o 
meinică fundamentare științi
fică. „Din păcate, cercetarea 
pedagogică a problemelor de 
pregătire și educație în insti
tuțiile preșcolare e abordată 
sporadic la Institutul de științe 
pedagogice — ne spune tov. 
FLORICA BĂLAȘA, din Mi
nisterul Invățămîntului. Insti
tutul de psihologie al Aca
demiei nu se ocupă în mod 
deosebit de studiul particu
larităților acestei vîrste.

Un asemenea studiu 
cu atît mai necesar 
cît în numeroase 
dinițe (în special din mediul 
rural), programul activităților 
educative esle încă la uri sta
diu anacronic, la un nivel ca
litativ scăzut. Fără a se j.ne 
prea mult seama de caracte
risticile actuale ale promoțiilor 
de copii (sub raport intelec
tual, fizic, al informării gene
rale și preocupărilor curente), 
în numeroase grădinițe se mai 
practică activități simpliste, 
jocuri depășite. Cu foarte 
multă timiditate sînt aborda
te asemenea îndeletniciri 
plăcute și folositoare dezvol
tării copiilor, cum sînt exer-

din 
ie

este 
cu

gră-

cifiile de muzică, balet, sport, 
limbi străine etc.

Fără îndoială, buna organi
zare a lucrului cu copiii în in
stituțiile preșcolare presuoune 
o temeinică și multiplă califi
care și competență a cadre
lor didactice. In marea lor 
majoritate, educatoarele exis
tente se ocupă cu compe
tență. și răspundere de îndru
marea copiilor ce le sîrtt în
credințați. Prin organizarea li
ceelor pedagogice, în lumina 
cerințelor actuale ale procesu
lui instructiv-educativ, se ur
mărește o pregătire multila
terală a noilor formații de 
cadre didactice pentru insti
tuțiile preșcolare Cu toate 
acestea, unele laturi ale vii
toarei lor activități nu sînt 
încă suficient dezvoltate în 
anii școlarității : cultivarea ap
titudinilor psihologice, muzi
cale, a deprinderii fo
losirii unor aparate didac
tice moderne etc. Reținem și 
propunerea ca activitatea 
instituțiilor preșcolare, a edu
catoarelor din grădinițe să se 
bucure de mai multă atenție 
din partea secțiilor de învă- 
țămînt ale sfaturilor populare.

Florica DINULESCU

18,00 — Pentru copii filmul „Grădina zoologică" ;18,12 — Pentru tineretul școlar : Studioul pionierilor ;18,50 — Publicitate ;19,00 — Telejurnalul de seară ;19,20 — Buletinul meteorologic ;frumoasă.." Emisiune de limbă română contemporană.19,23 — „Mult e dulce șiPrezintă : acad. praf. lorgu Iordan ;19,35 — Călătorii geografice : Călătoria căpitanului Cook (III) ;20,00 — Selecțiuni din spectacolul folcloric „La noi acasă-i sărbătoare", prezentat de Ansamblul „Ciocîrlia" ;21,00 — Comedia clasică „De-aș avea un milion" ;22,30 — Telejurnalul de noapte.

0 CUTREMURĂTOARE
DESCOPERIRE LA DOUA
DECENII DUPĂ RĂSCOALĂ
(Urmare din pag. I)

pricină ori alta cu un oarecine 
sau altul, și-i destăinuiau nu
mele, cu toate că nefericitul 
bătrîn, bolnav, beteag fiind, 
nici nu participase poate la ea. 
N-avea a face. Pînă intr-un ceas 
denuntații erau puși în lanțuri 
și între baionete, pînă în două 
ceasuri erau duși în afara co
munei și ciuruiti de gloanțe.

Celor 11 000 de vieți secerate 
din primăvara pînă spre toam
na anului 1907 li s-au adăugat 
miile de inși estropiați, precum 
și alte cîteva mii de „rebeli" 
condamnați la grămadă.

Deosebit de înverșunată, ca și 
cu prilejul mișcărilor de la 1888, 
a fost ura manifestată de stăpî- 
nire împotriva țăranilor veterani 
ai războiului pentru Indepen
dență — unii dintre ei eroi cu 
pieptul acoperit de medalii și 
decorații — scoși totdeauna la 
defilările militare ale protipen
dadei.

Cu toate că acum oameni în 
vîrstă (trecuseră treizeci de ani 
de la 1877) ei dovediseră și în 
apărarea dreptului la un trai o- 
menesc curajul 
cuseră vrednici 
luptă.

Șase decorații 
bravului ostaș moldovean, Ște
fan Furtună, gornistul de la 
Grivița, plus trompeta în sune
tele vibrante ale căreia fusese 
cucerită reduta. Pe parcursul 
timpului, darul simbolic îi fuse
se luat, dimpreună cu bruma

de care se ta
pe cîmpul de

i se dăruiseră

lui de stare, pentru neplata bi
rului. în anul 1888 fusese mal
tratat și închis ca agitator. în 
1907 a fost împușcat, primind 
șase gloanțe în piept, cîte unul 
(declara cu ferocitate coman
dantul militar care dăduse or
dinul tragerii salvelor) de fie
care decorație pe care o avea.

Tot atîtea distincții căpătase, 
și tot atîtea gloanțe a primit, 
țăranul din Mehedinți, Constan
tin Uleiu, participant la războiul 
pentru Neatîrnare cu gradul de 
sergent și care, în bătălia de la 
Rahova, își salvase, trecînd prin 
ploaia de foc, maiorul capturat 
de vrăjmaș.

Titlul de veteran nu era de 
natură să ofere țăranilor căzuți 
în mîinile călăilor circumstanțe 
atenuante — ci dimpotrivă. Așa 
că maltratările și osîndirile cele 
mai grele ei le-au îndurat. Așa 
că, în anul 1929, cînd partidul 
comunist a făcut cutremurătoa- 
rea descoperire, că în temnițele 
țării zac încă victime ale anului 
de pomină 1907, unele dintre ele 
cu pedepsele ispășite, și cînd, la 
îndemnul lui, un Comitet de 
Amnistie, alcătuit din persona
lități de curaj și prestigiu, a în
ceput să acționeze pentru elibe
rarea lor, s-a constatat că în cea 
mai mare parte era vorba de 
foști veterapi. făptuitori reali, 
prin vitejie și abnegație, ai In
dependenței patriei românești. 
Și mai era vorba, printre prizo
nierii oligarhiei, de acei ostași, 
robi și odrasle de robi ai pămîn- 
tului, care nu vruseseră să tra
gă în părinții și frații lor.

cinema
• DACII — cinemascop : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, LUCEAFĂRUL — 10,15 ;
12.30 ;.................- “ -----------
13.30 ;
13.30 ;
• UN
REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : DOINA (coir- 
pletare Ritmuri și imagini) — 14 ; 16,15 ; li,38 ;
20.45, AURORA (completare Romanțe aspre) —
9.30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16, VICTORIA (completare 
Viile și vinurile României) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45.
• ȘTRENGĂRITĂ : CINEMATECA - 
12 ; 14.
• JUANA GALLO : CAPITOL — 9,15 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,15 ; 
.................................." GLORIA — 9,15;

MODERN — 9,30 ;

SAINT-TROPEZ — cine- 
(completare Hieroglifele 

11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
■ 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15;

18,45 ; 21, LUCEAFĂRUL — 10,15 ; 
15,15 ; 17,45 ; 20, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 8,30 ; 11 : 
16 ; 18,30 ; 21.

FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE —

io;

CONCERTE
Joi, 9 martie, ora 19,45, Orchestra 

simfonică a Radioteleviziunii, avînd 
la pupitru pe Iosif Conta, prezintă 
în Studioul de concerte Trei dan
suri pentru orchestră de Mihail 
Jora, în primă audiție ; Concertul 
nr. 1 în mi minor pentru pian și 
orchestră de Chopin. Solist : Tonis 
Georgiu — Grecia ; Preludiul la 
actul I și „Moartea Isoldei", din 
opera „Tristan și Isolda" — solistă : 
Marina Krilovici — și uvertura 
„Tannhăuser" de Wagner.

Pe scena Operei
din Timișoara

Soprana Claudia Parada de la Scala din 
Milano, aflată în turneu în țara noastră, 
a susținut, miercuri seara pe scena Operei 
din Timișoara, rolul Elisabetei de Valois 
din opera „Don Carlos" de Verdi, operă 
pusă în scenă în actuala stagiune de re
gizorul francez Pierre Medecin.

In următoarele spectacole, soprana ita
liană va mai apare alături de cîntăreți de 
operă din localitate în rolul titular din 
operele „Bal mascat" și „Tosca".

13.15 ; 16 ; 18,30 ; 21,
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• JANDARMUL DIN 
mascop : FESTIVAL 
pămintului) — 8,30 ;
FEROVIAR — 9 ; "
20.45, FLAMURA — 9 ;
20.30.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG : CENTRAL
— 9,30 ; 12,15 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : UNION —
15.15 ; 17,45 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 
10 ; 11,45.
• VIILE ȘI VINURILE ROMÂNIEI — HIERO
GLIFELE PĂMINTULUI — EXPOZIȚIA „DEZ
VOLTAREA ȘTIINȚEI IN ROMANIA" — DES
PRE NOI — NICOLAE LABIȘ — IMPRUDEN- 
ȚII : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• EVADARE IN TĂCERE : GIULEȘTI (com
pletare Orizont științific nr. 9) — 15,30 ; 18 ;
20.30, AURORA (completare Romanțe aspre) —
18.15 ; 20,30, RAHOVA (completare Ultima treap^ 
tă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : MUNCA — 
16 ; 19,30, COLENTINA — 15,30 ; 18,45.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA ! : DA
CIA (completare Zeii locuiesc în junglă) —
8.45 — 14,45 în continuare ; 16,45 ; 18,45 ; 21.
• INTRE DOI : BUZEȘTI (completare Zece mi
nute în lumea fluturilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
VICTORIA (completare Viile și vinurile Româ
niei) — 18,15 ; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FETE : BUCEGI (com
pletare Romanțe aspre) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,45.
• UN MARTOR IN ORAȘ și CERUL ȘI IA
DUL : LUMINA — 9,30 ; 15,15 ; 19,15.
« DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : U- 
NIREA (completare Orizont științific nr. 8) — 
15,30 ; 18 ; 29,30.
• UN MARTOR IN ORAȘ — TOMIS (comple
tare Zece minute în lumea fluturilor) — 9 ; 11 • 
13 ; 16 ; 20,30.
• FANTOMA DIN MORISVÎLLE : TOMIS 
(completare Zece minute în lumea fluturilor) — 
18,15, VOLGA (completare Orizont științific nr.
9) — 9,30 ; 11,45 ; 14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : FLOREASCA 
(completare Poveste pe un metru pătrat) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• FIDELITATE : FLOREASCA (completare 
Poveste pe un metru pătrat) — 20,45.
• EL GRECO — cinemascop : COTROCENI 
(completare în poartă... Iașin !) — 15,15 ; 18 ;
20.45.
e ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATA : VITAN 
(completare Pe urmele unui reportaj) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinema
scop : FLACĂRA (completare Vulpea) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
e ZILE RECI : MOȘILOR - 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM
— cinemascop : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ZORBA GRECUL : LIRA — 15,15 ; 18 ; 20,45.

t.n?
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La sala Palatului u'iq
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„The Golden Gate Quartet

grup 
cum

Nor-

Luna aceasta, în zilele de 20, 21, 
22 și 23, la ora 20, vor avea loc în 
Sala Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia concertele unui prestigios 
vocal: „Cuartetul porții aurite", 
i se spune de obicei.

Oaspeții noștri, originari din
folk, statul Virginia, au un bogat pal
mares. Succesele pe care le-au repur
tat începînd din 1936, în întreaga 
lume, le conferă calități de me
sageri ai folclorului american și negru. 
Pretutindeni unde au dat concerte au 
fost remarcate însușirile lor vocale deo
sebite cît ți valoarea repertoriului corn-

pus din piese de jazz și cîntece „ne
gro spirituals".

După primul turneu întreprins In 
Suedia au fost rechemați timp de 5 
stagiuni la rind. Au concertat la 
„Olympia"-Paris, ca și la „Paladium"- 
Londra, de nenumărate ori. Au între
prins patru lungi turnee în Orientul 
apropiat și îndepărtat.

In Europa și-au reluat turneele în 
Franța, Italia, Belgia, Anglia, Elveția, 
Suedia, Norvegia, Olanda și in alte 
țări, pentru ca după aceea să între
prindă o călătorie de mari proporții 
în Africa — Guineea, Sierra-Leone,

//

oc

Kenya, Ghana, Dahomey, Togă, Tan- 
ganika, Uganda, Madagascar. Au cîn- 
tat, recent, la Skoplje și în în
treaga Iugoslavie, la Stuttgart, NUm- 
berg, Frankfurt, Ztlrich. Alte turnee 
au fost făcute în Polonia și Ungaria.

Critica de specialitate a consemnat, 
pretutindeni virtuțile acestui grup vo
cal, ținuta interpretării. Iar publicul 
a făcut formației „The Golden Gate 
Quartet" o primire călduroasă, apre
ciind frumusețile unei muzici de auten
tică inspirație populară, slujită de voci 
remarcabile.

Le vom putea asculta și noi, în au
rind, la Sala Palatului.



.sm?♦ I

SCÎNTEIA — joi 9 martie 1967 PAGINA 5

ADUNARE FESTIVĂ Aspecte ale relațiilor

CU PRILEJUL ZILEI Miercurl la amiază, a sosit în Capitală, venind din R. D. Germană, delegația guvernamentală română condusă de Constantin Scar- lat, ministrul industriei chimice, care a participat la deschiderea
ediției de primăvară a Tîrgului internațional de la Leipzig.La sosire, pe aeroportul Băneasa, se afla și Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la Buaurești.

Miercuri dimineața a plecat la Londra o delegație de ziariști români, care la invitația guvernului englez, va face o vizită de doGU- mentare în Marea Britanie. Delegația este condusă de Gheorghe Dolgu, redactor șef al revistei Viața Economică.
internaționale

în America latină

zilia internațională a femeii — 8 Martie — a fost sărbătorită în Capitală printr-o adunare festivă organizată, miercuri după-amiază, în sala Teatrului Uniunii Generale a Sindicatelor, de Consiliul Național al Femeilor și Comitetul orășenesc al femeilor — București.Au luat parte numeroase femei din întreprinderile și Instituțiile bucureștene, lucrătoare în domeniul științei și culturii, activiste ale organizațiilor de partid și obștești, vechi militante ale mișcării de femei, Se aflau, de asemenea, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești. Despre semnificația zilei de 8 Martie și activitatea desfășurată de femeile din țara noastră în întîmpinarea sărbătorii lor, a vorbit prof. ing. Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor.Sărbătorim 8 Martie — a spus vorbitoarea — în condițiile în care întregul nostru popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului, muncește cu nestăvilit elan patriotici pentru înfăptuirea programului e- laborat de Congresul ab IX-lea al P.C.R., pentru ridicarea pe o treaptă superioară a operei de desăvîr- șire a construcției socialiste. încheierea cu succes a primului an al cincinalului a avut drept rezultat continuarea dezvoltării forțelor de producție ale țării, sporirea avuției naționale, ridicarea nivelului de trai al maselor, progrese însemnate în toate domeniile vieții sociale. Victoriile dobîndite de poporul român oglindesc și munca harnică, entuziastă a femeilor, priceperea lor, dragostea de patrie, devotamentul pentru cauza socialismului. Participarea tot mai intensă a milioanelor de femei din țara noastră, atît în sfera activității materiale și spirituale, cît și în conducerea treburilor obștești este o expresie a caracterului profund democratic al orînduirii noastre socialiste. Este semnificativ că peste 35 la sută din deputt.,? aleși cu cîteva zile în urmă în sfaturile populare comunale sînt femei. Partidul dă o înaltă prețuire rolului jucat de femei în asigurarea progresului țării, contribuției lor la înflorirea națiunii noastre socialiste.Pe fondul realizărilor istorice obținute în domeniul vieții economice și spirituale de poporul român

— a subliniat vorbitoarea — »-a oreat în țara noastră un cadru larg de condiții materiale și morale menit să contribuie la întărirea și consolidarea familiei, la transmiterea și dezvoltarea bunei tradiții a poporului nostru de a întemeia familii trainice, sănătoase, cu mulți copii, bine educați în spiritul nou, al socialismului.Ziua de 8 Martie — a spus în continuare prof. ing. Suzana Gâdea— constituie pentru noi un minunat prilej de afirmare a sentimentelor de caldă prietenie pe care femeile din Republica Socialistă România le nutresc față de femeile din țările socialiste, de care ne leagă țelul nobil comun de construire a socialismului și comunismului, sentimentele de prietenie față de femeile din toate țările, de pe toate continentele, solidaritatea cu lupta lor pentru drepturi și o viață liberă, pentru pace și progres social, pentru fericirea copiilor. Vorbitoarea a reafirmat adeziunea și sprijinul total al femeilor din țara noastră față de politica externă a partidului și guvernului, avînd ca temelie principiile respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, politică ce slujește cauzei păcii și securității internaționale, întăririi încrederii între popoare.în numele milioanelor de femei din orașele și satele patriei noastre socialiste, — a încheiat prof. ing. Suzana Gâdea — asigurăm conducerea partidului și statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., că nu vom precupeți nici un efort, că vom contribui cu toată energia, capacitatea și entuziasmul nostru la dezvoltarea continuă a economiei și culturii patriei, la ridicarea bunăstării poporului și înflorirea Republicii Socialiste România.în încheierea adunării a fost prezentat un program artistic.

HOCHEI

Astăzi, un nou meci 
internațional

Hocheiștii noștri fruntași își con
tinuă pregătirile în vederea cam
pionatelor mondiale de la Viena. 
Astăzi pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", echipa de ho
chei pe gheață a orașului București 
(cuprinzînd in fapt pe membrii re
prezentativei naționale) va întîlni 
valoroasa formație cehoslovacă Tes
la Pardubice, jocul va începe 
ora 18,30.

„G c. E" LA VOLEI

la

Ț. S. K. A. MOSCOVA 
IN SEMIFINALEMOSCOVA 8 (Agerpres). — A- seară, la Moscova, în cadrul „Cupei campionilor europeni" la volei 
s-a desfășurat meciul retur dintre echipele feminine Ț.S.K.A. Moscova și Dinamo București. Victoria a revenit cu scorul de 3—0 voleibalistelor sovietice, care s-au calificat astfel în semifinalele competiției. în prima întâlnire, echipa Dinamo București cîștigase cu scorul de 3

vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 ți 12 martie. Vremea 
va fi călduroasă, dar va deveni 
relativ umedă. Cerul va fi tem-

SPORT
FOTBAL: la Atena, în meci amical

România-Grecia 2-1ATENA (prin telelon). — Pa stadionul Panathinaikos din Atena, în fața a peste 15 000 de spectatori, s-a desfășurat miercuri după-amia- ză meciul amical de fotbal dintre reprezentativele României și Greciei. La capătul unei dispute antrenante, purtată într-un ritm alert, fotbaliștii români au învins cu scorul de 2—1 (1—1).Echipa gazdă a avut inițiativa încă de la începutul jocului, reușind să deschidă scorul în minutul 4, prin Sideris, care a profitat de o greșeală flagrantă a portarului Constantinescu și a fundașului C. Dan. Apoi, timp de o jumătate de oră, echipa greacă a continuat acțiunile ofensive, însă apărarea română a rezolvat cu succes situațiile dificile. In minutul 30 e- chipa noastră a avut o bună ocazie de a egala, ratată copilărește de către Lucescu. Cinci minute mai tîrziu, după o combinație splendidă, Ion Ionescu a adus egalarea ; printr-o „foarfecă* spectaculoasă, el a trimis mingea lmparabil în colțul drept al porții. După pauză

fotbaliștii români au preluat inițiativa. în minutul 75, in urma unei acțiuni Începute din propriul teren, mingea a poposit din nou în poarta gazdelor, trimisâ de Ionescu. Un al treilea gol, marcat în ultimul minut de același Ionescu (1), a fost anulat de arbitru pe motiv de ofsaid.
C. ALEXANDROAIE

Chimia Suceava 1
Avîntul Chișinău 0SUCEAVA (corespondentul „Seîn- teii'). — La Suceava a avut loc Ieri întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre formațiile Chimia Suceava și Avîntul Chișinău. Partida s-a Încheiat cu scQrul de 1—0 în favoarea sucevenilor, prin golul înscris de Roșu în minutul 13 al reprizei secunde.

Două grupuri de țări
în cadrul 0. S. A.A

De mult, America latină nu mai constituie acel 
țări care acționează automat la semnalul baghetei, 
din urmă, relațiile dintre aceste țări, ca și dintre ele, _ 
parte, și Statele Unite, pe de altă parte, s-au diversificat, 
au devenit mai complexe. Cucerește tot mai larg teren ideea 
promovării unei politici independente, de apărare a intere
selor naționale și Washingtonului îi vine tot mai greu să-și 
impună planurile ce vin în contradicție cu voința popoarelor 
latino-americane. Tendința spre o politică independentă a 
mai multor țări de pe continent s-a cristalizat în ultima 
vreme îndeosebi în legătură cu poziția lor față de proiectul 
de creare a „forțelor militare interamericane" cu caracter 
supranational și avînd ca scop să înlesnească încercările de 
intervenție ale S.U.A. în treburile interne ale statelor situate 
la sud de Rio Grande, ori de cite ori autoritățile militare 
și diplomatice de la Washington și-ar vedea lezate interesele.

Ziarul „The Christian Science Monitor" publică un ar
ticol despre aceste tendințe, al cărui autor, James Nelson 
Goodsell, remarcă următoarele:

bloc de 
In anii 
pe de o

Manifestări consacrate zilei de 8 Martie — spectacole festive, simpozioane, medalioane muzical-core- grafice — au avut loc și în alte localități din țară. De asemenea, au fost deschise expoziții cu obiecte de artă populară, realizate de artiste amatoare și gospodine.(Agerpres)
porar acoperit. Vor cădea ploi 
locale, mai frecvente în jumăta
tea de nord vest a țării. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor oscila între 
zero și 10 grade, iar maximele 
între 7 și 17 grade. In București: 
Vreme călduroasă, cu cer tem
porar acoperit. Va ploua slab. 
Vîntul va sufla slab, pînă la po
trivit. Temperatura în creștere.

Elena Ceampelea și campioana mon
dială Natalia Kucinskaia (U.R.S.S.) 
la un antrenament în sala „23 Au
gust" din București. Sîmbătă și dumi
nică ele vor lua parte la concursul 

dotat cu „Cupa F.R.G.

în cîteva rînduri
Tîn&rul tenisman român Ilie 

Năstase și-a înscris în palma
res o frumoasă victorie interna
țională. In sferturile de finală ale 
campionatelor internaționale ale 
R.A.U., care au loc la Cairo, el l-a 
învins în două seturi : 7—5, 8—6 pe 
cunoscutul jucător englez Sangster.

La Lisabona s-a disputat meciul 
de fotbal dintre - -
bona și Lokomotiv Leipzig, din ca
drul „Cupei orașelor tîrguri". Gaz
dele au învins cu 2—1 (0—0). învin
gători însă în tur cu 3—1, fotba
liștii de la Lokomotiv s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

In turui doi al turneului de tenis 
de la Barranquilla (Columbia), jucă
torul român Ion Țiriac l-a învins cu 
4—6, 6—4, 6—2 pe spaniolul Juan 
Gisbert, iar italianul Di Masso l-a 
eliminat cu 9—7, 6—2 pe englezul 
Taylor.

Echipa Dukla Fraga s-a calificat în 
semifinalele „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, dispunînd cu 2—1, 
în meciul retur, de Ajax Amsterdam.

Benfica Lisa

•I.'.

ACADEMICIANUL

Valoarea comparației
(Urmare din pag. I)

Dacă, de pildă, 
om se va compara 
manent cu sine însuși, cu cel 
ce a fost în trecut — cu pu
ține excepții determinate de 
cine știe ce accidente — va 
răsufla liniștit și va considera 
că viața lui a progresat su
perb Poale să ofere date 
inatacabile. E mai puternic 
decît în vremea copilăriei, e 
mai înțelept decît în tinerețe, 
e mai bine situat decît era cu 
cîțiva ani înainte. La nevoie, 
ar putea să-și arate mușchii, 
să-?i prezinte garderoba, car- 
nefel de cec, un inventar al 
cărților citite sau al spectaco
lelor vizionate și tot acest in
ventar va fi superior, va fi mai 
bogat în comparație cu cel 
pe care l-ar ti prezentat cu 

, cinci ani, cu patru ani, cu 
trei ani, cu un an în urmă. 
Iar In cazul ipotetic că pînă 
la vîrsta de 20 de ani n-a 
scris decît o scrisoare și înce- 

' pînd de la această vîrstă a 
scris 30 de scrisori 
tea foarte satisfăcut 

’tlăre că a scris de 
ori mai multe scrisori 
scris la 20 de ani.

'Ironia e aparentă. Poate că 
în viața individuală o aseme
nea concepție e mai rară și 
în orice caz mult mai puțin 
primejdioasă, pentru că în 
general omul poartă în sine 
acel excelsior. Mutată în con
text social, strecurată con
știent sau inconștient — poate 
de cele mai multe ori incon
știent — în activitatea anu
mitor organisme sociale, 
transformîndu-se în obicei 
dominant, uneori chiar în 
regulă, această concepție de
vine o frînă tăcută și solidă.

Nu rareori auzi oameni care 
vorbind — nu despre ei, 
ti despre unitatea socială pe 
care o reprezintă — spun 
cu cea mai deplină convin
gere : stăm mult mai bine 
decît anul trecut, iar acum 
tinci ani aproape că nu se 
făcea nimic aici. Uneori se 
pot citi în felurite rapoarte 
Constatări precise, în pro
cente calculate cu migală, 

■ referitoare la progresul rea- 
j lijat într-un anumit sector da- 
, torită îmbunătățirii unui anu- 
; mit factor. Nimeni nu pune la 
1 îndoială exactitatea cifrelor,

un 
per-

va pu
să de-
30 de 
deci! a

progresul realizat, destinația 
efortului, rezultatul compara
ției. Pentru că toate cifrele 
sînt rezultatul unor compa
rații.

Dar care este valoarea 
reală a acestei comparații ? 
Ce se compară ? Ziua de azi 
cu ziua de ieri ? Este necesar 
să 
dar 
cest 
ția este pe deplin 
toare și mai ales se defineș
te ea drept cea mai boga
tă sursă de energie și crea
ție în slujba societății ? Ce 
s-ar întîmpla oare dacă un 
inginer s-ar compara cu stu
dentul care a fost cu cîțiva 
ani înainte și nu cu colegii 
lui care au realizat lucruri 
uimitoare? Ce s-ar în
tîmpla dacă Intr-un spital bol
navii ar fi tratați cu mai multă 
atenție decît în anii frecuți, 
dar nu și cu cele mai mo
derne și mai eficiente trata
mente expuse în cele mai re
cente publicații de specialita
te ? Intr-o uzină se produc 
de pildă, de 5 ori mai muHe 
piese decît în 1950, dar care 
ar fi producția uzinei și care 
ar fi rolul ei în economia ge
nerală a țării dacă s-ar adop
ta cele mai noi metode de 
fabricație,?

Nevoia de comparație este, 
firește, o cerință elementa
ră a oricărei tentative de a 
progresa. Este bine să te 
compari cu tine însuți, cu 
ceea ce ai fost, dar aceasta 
este totuși insuficient. Tre
buie să te compari, mai ales, 
cu ceilalți — și aici esențial 
este să știi cu cine și cu ce 
te compari. E normal să te 
măsori cu ceilalți semeni ai 
tăi, cu unitățile — fabricile, 
uzinele, cooperativele 
producție, cu instituțiile 
cultură — similare, din 
și din străinătate, să 
comparații cu alte țări, 
cum în mod firesc o fac 
cumenfele de partid, așa cum 
ne-a obișnuit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tările sale. Te compari cu 
cei ce merg mai rapid de
cît tine spre a vedea dacă 
fii ritmul, spre a determina 
pe ce loc te afli în raport 
cu ceilalți, cît mai ai de 
mers pentru a te alinia în 
primele rînduri. Comparația te

se facă ;i aceasta, 
plasată oare In a- 

perimetru compara- 
edifica-

va determina să afli cau
zele pentru care alții sînt îna
intea ta, să cunoști mijloa
cele, instrumentele pe care 
le-au folosit pentru a înainta 
mai rapid decît tine; te va 
ajuta să-ți analizezi propria-|i 
activitate, lipsurile, deficien
țele, cauzele care au făcut 
să nu înaintezi cu pasul cu 
care s-ar fi cuvenit. O ase
menea comparafie este pro
fund stimulatorie. Valoarea ei 
siă, în esență, în analiza luci
dă a muncii și a rezultatelor, 
în a te verifica tot timpul în 
raport cu cei mai buni, în 
curajul de a-fi vedea pro
priile lipsuri. Și, fie că e 
vorba de un colectiv de mun
că, de conducători de în
treprinderi sau instituții, de 
ministere, tuturor le revine a- 
ceastă îndatorire de a com-

para fot timpul 
de care răspund 
sul mondial, cu 
cu cele mai bune rezultate a- 
tinse în alte țări, într-un do
meniu sau altul.

Nu se pot face lucruri 
mari, nu se pot realiza fap
te cu adevărat grandioase 
din lupta cu vechituri sau 
cu banalități. Judecăm, ale
gem,’ adoptăm prin compa
rație. O comparație care se 
cere lărgită și care trebuie 
să aibă în față nu ziua de 
ieri, ci ziua de azi în lume. 
Chiar dacă ne vom desco
peri mai în urmă, sau poa
te tocmai din cauza aceas
ta, forțele noastre și dorin
țele noastre vor crește. Ni
mic nu e mai vital și mai 
dătător de energii ca ade
vărul.

acfivitatea 
cu progre- 

standardele,

WILHELM KARL KNECHTEL
Prezidiul Academiei Republicii Socialiste România și Secția de științe biologice anunță că în ziua de 8 martie 1967 s-a stins din viață după o grea suferință, academicianul Wilhelm Karl Knechtel, eminent reprezentant al biologiei românești, specialist entomolog de renume mondial.Academicianul W. Knechtel s-a născut la 28 septembrie 1884, la București. A studiat agronomia în țară și în străinătate și a obținut titlul de doctor în științe agronomice, în specialitatea entomologie agricolă. A desfășurat o bogată activitate didactică la Facultatea de științe naturale și apoi la Facultatea de agronomie din București, între anii 1927—1945 a înființat și condus Stațiunea de entomologie agricolă a Institutului de cercetări agricole al României ; și-a cîștigat merite de seamă în organizarea acțiunilor de combatere a rilor plantelor cultivate.în cei 60 de ani de științifică, academicianul

dăunăto-activitateW. Kne-

*

chtel a cercetat fauna entomologică a tuturor regiunilor țării și a contribuit la formarea școlii românești de entomologie. Opera sa științifică cuprinde peste 120 de lucrări din domeniul sistematicii și ecologiei insectelor, monografii și colecții entomologice de mare valoare științifică.Pentru meritele sale științifice, a fost ales membru titular al Academiei și distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.încetarea din viață a academicianului W. Knechtel reprezintă o grea pierdere pentru știința românească, pe care a slujit-o cu devotament și cu mare putere de dăruire.
★Corpul defunctului va fi depus la capela Cimitirului evanghelic din București. Adunarea de doliu va avea loc vineri, 10 martie, la ora 14.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

„Existența a două grupări generale ale țărilor din America latină a fost confirmată de dezbaterile din cadrul recentelor întruniri ale Organizației Statelor Americane de la Buenos Aires", iar „observatorii afirmă că sciziunea dintre ele a devenit evidentă în numeroase aspecte. Ea a apărut în cursul dezbaterilor publice asupra unei propuneri a Argentinei de a se încorpora un organism cadrul Cartei Organizației mericane, ceea ce ar întări brațul militar al organizației. Ea a devenit, de asemenea, evidentă în cursul reuniunilor cu caracter particular, în timp ce delegații au elaborat o reformă a Cartei O. S. A. și au stabilit ordinea de zi pentru apropiatele sesiuni la nivel înalt ale șefilor de stat ai emisferei".„Cele două grupări •— scrie în continuare autorul — sînt mai vizibile pe continentul sud-american, dar cuprind și țări din America Centrală și din zona Caraibilor. Un grup este alcătuit din guverne alese prin constituție, iar celălalt din guverne militaTe sau de orientare militară. Grupul constituțional este condus de Columbia și Chile și cuprinde Venezuela, Peru și Ecuador. Mexicul, cu politica sa independentă tradițională în America este considerat bru al acestui după cum sînt derate și unele țări din America Centrală, cum ar fi Guatemala și Costa Rica.Blocul militar este condus de Argentina și Brazilia și cuprinde Paraguay și, probabil, Bolivia — precum șl unele țări din America Centrală ca Honduras și Nicaragua. Alte țări aderă la un grup sau altul — dar nu fac parte din nici o tabără.In general vorbind, grupul constituțional 
pune accentul pe ne-

militar înStatelor A-

latină, mem- grup, consi-

DE PRETUTINDENI
O „NOUĂ

SUPERNOVA

diții extrem de diferite față 
cele de pe Pămînt.

de

de 
de 

fără 
faci 
așa 
do-

Astronomii sovietici Romela 
Șahbazian și Sofia Iskudarian au 
descoperit recent o stea super
nova apărută în urma unei ex
plozii gigantice intr-o galaxie în 
spirală. Comentînd în ziarul „Iz
vestia" descoperirea 
sovietice, astronomul V. 
țumian a subliniat că 
unde a fost descoperită 
are o construcție aparte, 
stelelor supernove, care 
mentul exploziei depășesc în lu
minozitate de sute de milioane 
de ori Soarele, nu este pînă în 
prezent cunoscută. In ultimul mi
leniu, în galaxia noastră au fost 
semnalate doar trei stele super
nove : în anii 1054, 1572 și 1604. 
In prezent, cînd astronomii au 
posibilitatea să înregistreze erup
țiile stelelor supernove din ga
laxiile cele mai îndepărtate, să 
urmărească desfășurarea acestui 
proces, a arătat V. Ambarțumian, 
observațiile vor permite să se 
studieze reacțiile materiei în con-

savantelor
Ambar- 
galaxia 

steaua 
Natura 

în ma

UN CROCODIL
NEOBIȘNUIT

in apele fluviului Vbanghi, care 
străbate capitala Republicii Afri
ca Centrală, a fost pescuit un cro
codil neobișnuit de mare. Lungi
mea crocodilului este de 4,5 me
tri, iar greutatea de 420 kg. Dînd 
crezare unei legende africane, po
trivit căreia vîrsta unui crocodil 
se stabilește după cantitatea de 
bucăți de piatră pe care a înghi
țit-o, crocodilul pescuit de locui
torii din Bangui ar avea 660 de... 
ani.

va fi scoasă in vînzare vara vii
toare. Se apreciază că arhiva cu
prinde 100 000 de scrisori ți 400 
de manuscrise. Incepînd din luna 
septembrie, agenții publicitari ai 
lordului, asistați de opt arhivari 
și cercetători, se ocupă de întoc
mirea catalogului, care va avea 
circa 400 de pagini, al acestei u- 
riașe colecții. Numeroase institu
ții științifice, muzee și fundații 
din întreaga lume și-au exprimat 
de pe acum dorința de a cumpă
ra această arhivă. Russell ara 
vîrsta de 94 de ani.

zistent, sistem dublu hidraulic de 
frînare, parbriz incasabil, lumini 
laterale vizibile la intersecții etc. 
Agenția Associated Press anunță 
însă că, recent, producătorii ame
ricani de automobile au revenit 
asupra unora din angajamentele 
lor inițiale, declarînd că nu vor fi 
în stare să introducă la automobi
lele produse cu începere de la 1 
ianuarie 1968 toate îmbunătățirile 
preconizate.

■$

ARHIVA LUI
BERTRAND RUSSELL
LA LICITAȚIE

Arhiva cunoscutului om de 
știință și luptător pentru pace 
englez, lordul Bertrand Russell,

SECURITATEA ' 
AUTOMOBILELOR

Ca urmare a unei legi federale 
și a tratativelor purtate cu re
prezentanții companiilor ameri
cane constructoare de automobi
le, Agenția națională pentru secu
ritatea circulației rutiere din 
S.U.A. a dat publicității lista cu 
modificările de construcție preco
nizate pentru îmbunătățirea siste
mului de securitate al automobile
lor anului 1968. Cele mai impor
tante inovații asupra cărora s-a 
căzut de acord sînt următoarele t 
volan telescopic, cordon de sigu
ranță pe umăr, capitonarea inte
riorului, rezervor din material re

■

-

La Salonul Artelor Menajere din 
Paris a fost expus acest aparat 
care execută mecanic toate opera

țiile de manichiură

cesltâțile sociale șl e- 
conomice ale țârilor șl 
ale emisfere! In an
samblu. Blocul militar este mai preocupat de ceea ce consideră o «amenințare militară și subversivă» la a- dresa emisferei".Autorul arată că Argentina, susținută de Brazilia, a prezentat propunerea de înființare a unei „organizații militare*, ca fiind necesitată de o... „a-menințare subversivă comunistă" care, chipurile, ar fi „cel mai serios pericol căruia

individual, localizarea lor geografică și relațiile lor comerciale. Majoritatea țărilor sud-americane din grupul constituțional sînt țări care s-au ridicat dintr-o situație economică și socială înapoiată. Sînt țări din regiunea Anzilor — țări de pe coasta de vest a Americii de Sud. In marea lor majoritate sînt țări producătoare de materii prime — cafea în Columbia, cupru în Chile, banane în Ecuador.Mexicul este un caz
răsfoind presa străină

trebuie să 1 se facă față".„Sciziunea — subliniază Goodsell — a devenii deosebit de evidentă în timpul dezbaterilor asupra propunerii Argentinei, cînd țările de pe coasta vestică au afirmat 
că principala ame
nințare subversivă 
vine din partea struc
turilor economice 
sociale 
«Rezolvați 
economice a spus un «subversiunea» nu va mai fi o problemă. 
«Abordați problemele 
de la rat un a fost cord.Propunerea pentru o organizație militară s-a pierdut în noianul de cuvinte. Ea a fost respinsă printr-un vot de 11 - . - .țineri. Unite ziune deauna ușor de precizat. Ele s-au abținut de la votarea propu- :are a I mili- ma-. gene- propune-

și 
înapoiate, 

problemele 
și sociale», delegat, și

bază», a decla- altul. Venezuela categoric de a-
contra 6 și 3 ab- Rolul Statelor în aceasta sci- nu poate fi tot-

nerii de înființi unei organizații tare, dar și-au nifestat sprijinul ral țață de rea Argentinei.Sciziunea dintre două grupări prinde și alte bleme — situația nomică a țărilor luate
cele cu- pro- eco-

special. El are o economie avansată și este probabil țara cea mai stabilă și cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din America latină. In unele cazuri el găsește mai multă înțelegere la țările de pe coasta de est, din motive economice, dar, cu toate acestea, din punct de vedere politic este foarte legat de țările constituționale de pe coasta de vest. Acesta este un tactor care îl situează net în blocul constituțional.Chiar dacă la Buenos Aires s-a exprimat, după cît se pare, un acord general asupra faptului că cele două grupări există In realitate, în același timp s-a manifestat, dorința de a se atenua existența lor. Cu toate a- cestea, existența celor două grupări este un factor cu care diplomații emisferei trebuie să se lupte. Se pare că cele două puncte de vedere vor continua să fie exprimate în cadrul O.S.A și al altor consilii ale emisferei, inclusiv apropiata sesiune la nivel înalt a șefilor de state americane care va a- vea loc la mijlocul lunii aprilie la Punta de) Este, stațiune situată pe coasta atlantică a Uruguayului".

(Urmare din pag. I)posibil a evantaiului produselor schimbate în ambele sensuri (import și export). In vederea realizării acestui din urmă deziderat, C.I.C. propune ca partenerii comerciali din Est și Vest să elaboreze proiecte de cooperare industrială și de colaborare în domeniul comercializării mărfurilor. Iar paralel, să-și intensifice eforturile în vederea codificării practicilor comerciale. Se mai recomandă, de asemenea, ca producătorii și beneficiarii să recurgă, sub rezerva reciprocității, la practici normale de promovare cum sînt: pozițiile deschiderea de agenții e- conomice etc. în cazul cînd se consideră necesar să se mențină acordurile comerciale bilaterale, ele să fie încheiate pe o pe-

publicitate și a vînzărilor tîrgurile și ex- internaționale,

rioadă de timp mai îndelungată.
— Care este, după pă

rerea dv., importanța și 
semnificația dezvoltării 
schimburilor comerciale 
cu țările socialiste ?— Comerțul cu statele din Răsărit capătă o importanță tot mai mare pentru Occident pe măsură ce în țările socialiste crește producția și calitatea ei. Circumstanțele fiind favorabile dezvoltării schimburilor cu țările din Est, Camera Internațională de Comerț consideră că trebuie și de sporite acestei duce tuturor statelor din lume avantajele unei mai bune diviziuni internaționale a muncii. Aceste a- vantaje se traduc printr-o creștere progresivă a nivelului de trai și o mai bună înțelegere între popoare. Comerțul este o condiție a păcii.

făcute, de o parte cealaltă, eforturi pentru accelerarea evoluții, care a-



viața internațională
FRANȚA

COWIȚIE 
PENTRU CEI DE-Al 
DOILEA SCRUTINPARIS 8 (Agerpres). — Incepînd de marți seara, la posturile de radio și televiziune din., țranța, a reînceput campania electdrală în vederea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative care vor avea loc la 12 ■martie. Totodată, la miezul nopții de marți spre miercuri, s-au încheiat desistările unor candidați în favoarea altora. Potrivit relatărilor agenției France Presse, în competiție, pentru cel de-al doilea tur de scrutin, au rămas, din cei peste 2 190 de candidați, numai 1 081 pentru a-și disputa cele 405 locuri de deputați neadjudecate la primul tur de scrutin. Cifrele oficiale publicate de Ministerul de Interne, după primul tur de scrutin, arată că au fost declarați aleși, atît în metropolă cit și în teritoriile de peste mări, 81 de candidați, față de 108 la primul tur de scrutin al alegerilor legislative din noiembrie 1962.La cel de-al doilea tur de scrutin de duminică, Partidul Comunist Francez prezintă, în 186 de circumscripții electorale, 220 de candidați unici în numele formațiunilor politice de stînga. Viitoarea Adunare Națională a Franței va avea 486 de deputați. Majoritatea absolută va fi deci de 244 de deputați.

Republica Mali. Schele în cartierele capitalei, orașul Bamako

După îndelungate tergiversări, con
ducătorii juntei de la Seul s-au hotărît 
să fixeze data viitoarelor alegeri. La 
6 aprilie urmează să aibă loc alegeri 
prezidențiale și parlamentare. Campa
nia electorală nu s-a deschis oficial, 
dar apropierea sa se face simțită în 
activitatea partidului democrat-republi
can, de guvernămînt, în întreaga 
atmosferă politică din Coreea de sud.

La începutul lunii februarie, conven
ția partidului democrat-republican l-a 
desemnat pe generalul Pak Cijan Hi 
drept candidat la un nou mandat de pre
ședinte. După șase ani de guvernare, 
dintre care patru în haine civile, „omul 
forte" al Coreei de sud pare a nu 
face nici un discernămînt în folosirea 
mijloacelor care i-ar asigura un nou 
mandat. La fel procedează și acolifii 

I

*

în preajma alegerilor 
din Coreea de sud

100 de promisiuni
săi, socotiți senatori de drept în Adu
narea Națională.

Goana după voturile alegătorilor s-a 
angajat, încep să se ia măsuri de na
tură să preîntîmpine orice eventuale 
surprize. „Centrul unificat de comandă", 
a cărui sarcină oficială este de „a 
asigura desfășurarea în bune condiții 
a alegerilor", a intrat în acțiune. Pri
mul candidat al opoziției la postul de 
președinte, Su Min Ho, ex-președinte 
al Adunării Naționale, a fost condam
nat la doi ani închisoare pentru că 
și-a exprimat dorința de a se întîlni cu 
lideri nord-coreeni, în vederea discu
tării problemei unificării Coreei. Parti
dele de opozifie Minjoon și Sinhan, 
unite recent, au fost supuse unor se
rioase presiuni eu scopul de a le îm
piedica să desemneze un candidat co
mun pentru alegerile prezidențiale.

Nu au fost date uitării nici promi
siunile. Poate de aceea, programul e- 
lectoral al partidului de guvernămînt a 
și fost intitulat: „100 de promisiuni în 
numele îmbunătățirii zilei de mîine . 
Ce promite Pak Cijan Hi ? In special, 
reducerea cu două milioane a număru-

Declarația 
guvernului 
Suediei

S.U.A. trebuie să înce
teze bombardamentele asu

pra R. D. VietnamSTOCKHOLM 8 (Agerpres). — Statele Unite, trebuie să înceteze bombardamentele asupra Vietnamului de nord. Poporul vietnamez trebuie să fie însfîrșit lăsat să-și hotărască singur soarta — se spune în declarația guvernului Suediei citită în fața Parlamentului de ministrul de externe, Torsten Nilsson, cu prilejul deschiderii dezbaterilor de politică externă. Declarația subliniază îmbunătățirea climatului în relațiile dintre țările europene. Ea conține o condamnare explicită a politicii de opresiune și discriminare rasială din Republica Sud-Africană și Rhodesia.
Cuvintarea televizată 
a lui R. KennedyNEW YORK 8 (Agerpres). — Intr-o declarație televizată, senatorul democrat Robert Kennedy a chemat din nou la încetarea bombardamentelor americane împotriva R. D. Vietnam. Senatorul a caracterizat minarea unor rîuri nord- vietnameze și amplificarea bombardamentelor de artilerie asupra teritoriului nord-vietnamez drept o nouă escaladare a războiului.Pe de altă parte, Robert Kennedy a declarat că, în pofida divergențelor sale cu președintele Johnson în problema încetării bombardamentelor, la alegerile din 1968 el va sprijini realegerea acestuia.

lui de șomeri și, în același timp, spo
rirea de două ori a venitului national.

Evident, asemenea promisiuni nu li se 
fac pentru prima oară alegătorilor sud- 
coreeni. Și Li Sîn Man promitea ; apoi 
chiar Pak Cijan Hi, după ce a venit 
la putere în urma loviturii de stat mi
litare din mai 1960. Dar, așa cum re
cunoaște și presa sud-coreeană, prea 
pufine s-au schimbat la sud de para
lela 38. Pentru nimeni nu constituie un 
secret faptul că Coreea de sud este 
(ara celor șase milioane de șomeri 
(totali sau parțiali), a unei economii 
bîntuite de criză, a lipsei celor mai 
elementare drepturi și libertăți demo
cratice. Singura promisiune de înfăp
tuirea căreia nu se îndoiesc sud^co- 
reenii este aceea a continuării politicii 
de militarizare, care de altfel este 

în'scrisă printre primele în programul 
electoral. Avînd drept unic fel perpe
tuarea lor la putere, conducătorii 
Coreei de sud fac tot ce le stă în 
putinfă pentru consolidarea regimului 
dictatorial, pentru întărirea organelor 
de represiune, a armatei și politiei.

Numai cu ajutorul unor astfel de mij
loace poate fi redusă la tăcere 
nemulțumirea profundă a maselor popu
lare, zăgăzuită lupta lor pentru drepturi 
și libertăți democratice, pentru o viată 
mai bună. Autoritățile sud-coreene nu 
precupețesc nici un efort pentru a îm
piedica exprimarea năzuințelor fierbinți 
ale populației spre refacerea unității 
naționale, care cresc în intensitate pe 
măsura cunoașterii realităților ce dom
nesc în partea de nord, unde poporul, 
deplin stăpîn pe soarta sa, își con
struiește o viafă nouă, își dezvoltă e- 
conomia și cultura.

Este știut că în decursul anilor gu
vernul R.P.D. Coreene a prezentat 
numeroase propuneri practice, cu scopul 
de a facilita opera de apropiere a celor 
două părți ale tării în vederea reuni- 
ficării. Aceste propuneri prevăd rezol-

Semnarea 
acordului comercial 

româno-suedez
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — între Gh. Cioară, ministrul comerțului exterior al României, și G. Lange, ministrul comerțului al Suediei, a avut loc la 7 martie o întrevedere. în timpul discuțiilor s-au analizat posibilitățile de creștere a schimburilor comerciale și cooperării economice-industriale dintre cele două țări.în aceeași zi, cei doi miniștri au semnat acordul comercial pe termen lung (1967—1971) între cele două țări. Acordul prevede o creștere însemnată a schimburilor comerciale în cadrul contingențelor și liberalizărilor convenite, precum și angajamentul de a sprijini

Activitatea președintelui Sukarno in 
discuția Congresului consultativ popular

DJAKARTA 8 (Agerpres). — Congresul consultativ popular s-a întrunit marți la Djakarta pentru a examina activitatea președintelui Sukarno. Luînd cuvîntul la deschiderea lucrărilor, generalul Suharto, șeful puterii executive, a afirmat că Sukarno era la curent cu pregătirea loviturii de stat, dar „nu există dovezi că el a participat direct la această acțiune". După cum relatează agenția France Presse, Suharto a amintit despre lupta lui Sukarno împotriva colonialismului și rolul său în proclamarea independenței Indoneziei, dar i-a reproșat că s-a sprijinit prea mult pe Partidul comunist.Suharto a cerut Congresului să adopte o asemenea hotărîre încît să nu se creeze noi conflicte în țară și să se pună capăt „dualismului politic din Indonezia". în acest sens, el a cerut să fie confirmat în funcția de președinte ad-interim pînă la alegerile din anul viitor.în cadrul dezbaterilor a mai luat cuvîntul generalul Nasution, președinte al Congresului consultativ popular, care a propus să se adopte rezoluția parlamentară cu privire la demiterea președintelui Sukarno și să se cerceteze rolul acestuia în
varea problemei unificării de către co
reeni înșiși, pe cale pașnică, pe o bază 
democratică și fără nici un amestec din 
afară. Așa cum arăta recent președintele 
cabinetului de miniștri al R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, în mesajul de răspuns adre
sat directorului Institutului din Washing
ton pentru problemele Coreei „calea 
principală de reunificare a Coreei constă 
în formarea unui guvern central demo
cratic, prin alegeri libere și generale 
în sudul și nordul fării, după retragerea 
tuturor trupelor străine”.

Acestei poziții de principiu i-au fost 
subordonate diferite propuneri, formu
late de R.P.D. Coreeană, cum ar fi : 
formarea unei confederații (avînd me
nirea de a organiza în mod uniform 
dezvoltarea economică și culturală a 
Coreei de nord și de sud și de a 
prezenta pe plan international Coreea 
ca o singură națiune, menfinîndu-se 
temporar sistemele social-politice exis
tente în cele două părți ale țării), or
ganizarea unui comitet cu caracter e- 
conomic format din reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri, reducerea de 
ambele părți a efectivelor militare 
(după ce trupele străine se vor retrage 
din Coreea de sud), etc.

Tn ciuda năzuințelor maselor populare, 
guvernanții de la Seul, promovînd 
politica lor antinațională aservită State
lor Unite, au respins însă sistematic toate 
aceste propuneri. Cercurile politice a- 
mericane doresc menjinerea cu orice 
pref e trupelor lor în Coreea de sud. 
Numai prin retragerea trupelor ameri
cane din Coreea de sud, prin înce
tarea amestecului în treburile interne 
ale poporului coreean, prin respecta
rea dreptului său sacru de a-și rezolva 
problemele în conformitate cu intere
sele sale poate fi rezolvată problema 
unificării țării. „Dacă autoritățile sud- 
coreene vor renunja la politica de 
sprijinire pe forfe străine și vor adop
ta o politică de independentă, se spu
ne în mesajul amintit al premierului 
Kim Ir Sen, vom putea duce tratative 
cu ele într-o țară neutră sau în orice 
alt loc asupra căruia am conveni îm
preună". Pentru desfășurarea unor ase
menea tratative este necesar ca : tru
pele americane să fie retrase din Co
reea de sud ; guvernul sud-coreean să 
nu mai trimită trupe în Vietnam ; să 
fie denunfat „tratatul japono-sud-co- 
reean" ; să fie eliberați toti patrioții 
arestați pentru că au luptat pentru eli
berarea patriei ; să se asigure drepturi 
democratice în via(a social-politică.

Apropiatele alegeri din Coreea de 
sud nu sînt decît un simulacru. Dacă 
populația ar avea posibilitatea să-și ex
prime liber voința ar reieși și mai clar 
la iveală politica antipopulară a mario
netelor de la Seul.

Radu BOGDAN 

cooperarea economică și industrială între cele două țări.Gh. Cioară, însoțit de E. Mezin- cescu, ambasadorul român la Stockholm, a făcut o vizită ministrului afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson.Asociația exportatorilor suedezi a oferit un dejun în cinstea delegației române. La sfîrșitul dejunului, Gh. Cioară a făcut o expunere asupra dezvoltării economiei și comerțului exterior român și largilor posibilități pe care această dezvoltare le creează pentru creșterea schimburilor comerciale și cooperării economice între România și Suedia. Expunerea a fost urmărită cu interes de asistență.

evenimentele din 30 septembrie 1965. Pentru demiterea și judecarea lui Sukarno s-a pronunțat și Adam Malik, ministrul de externe.
NIGERIA

Proiect de separare

a Provinciei Orientale
LAGOS 8 (Agerpres). — Guver

nul Provinciei Orientale intențio
nează să anunțe la 21 martie sepa
rarea acestei provincii de restul Ni
geriei.Această intenție este inserată într-un articol apărut în ziarul „Morning Post" din Lagos, care exprimă, în general, punctul de vedere guvernamental.Agenția France Presse informează că postul de radio Enugu a anunțat marți că guvernul Nigeriei orientale a cerut, prin afișe și manifeste, tuturor locuitorilor provinciei „să fie pregătiți pentru a rezista oricărui atac al invadatorilor".

r BERLIN. Delegația română condusă de 
M Mihai Suder, ministrul economiei fores

tiere, a sosit miercuri în Republica Demo
crată Germană, unde face o vizită la invi
tația ministrului industriei ușoare al R. D. 
Germane, Johann Wittik.

■| DELHI. Alte două noi guverne, fără 
“ participarea partidului de guvernămînt 

Congresul Național Indian, au fost formate 
în statele indiene Orissa și Punjab. In acest 
fel, numărul guvernelor statelor indiene 
fără participarea partidului de guvernămînt 
se ridică pînă în prezent la 6, din totalul 
de 17 state. Cabinetul statului Punjab este 
format de o coaliție din care fac parte și 
comuniștii.

■ BELGRAD. A fost semnat un acord în 
baza căruia guvernul S.U.A. alocă gu

vernului R.S.F. Iugoslavia un împrumut în 
valoare de 109 milioane dinari noi pentru 
finanțarea parțială a lucrărilor de cons
truire a căilor ferate' Belgrad-Bar, Saraievo- 
Ploce, Knin-Zadar și a hidrocentralelor 
,,Rieka” și „Potpeci".

M PARIS. La 5 aprilie va începe, în fața 
““ Curții cu jurați din Paris, cel de-al 

doilea proces intentat persoanelor învinuite 
de a fi participat la răpirea liderului opozi
ției marocane, Ben Barka, în octombrie 
1965.

sele Marii Britanii de a fi primită în Piața 
comună. Vizita efectuată la Luxemburg nu 
pare să fi adăugat elemente cu totul noi ce
lor deja cunoscute din etapele anterioare.

H MOSCOVA. Și-a încheiat lucrările cea 
de-a șaptea consfătuire metodico-știin- 

țifică a reprezentanților institutelor de eco
nomie agrară a țărilor socialiste semnatare 
ale convenției de la Berlin. Participanții 
români, ing. S. I-Iartia. directorul secției de 
economie agrară dirt Institutul Central de 
Cercetări Agricole, și V. Popovici, șef de 
sector la același institut au prezentat trei 
referate.

■ LUXEMBURG. Premierul britanic Wil
son și-a încheiat miercuri seara turneul 

său vest-european, menit să stabilească șan

■ LEIPZIG. Conducătorul delegației gu
vernamentale române la Tîrgul de pri

măvară de la Leipzig, Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimiei, a fost primit de 
Julius Balkow, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, cu care a 
avut o convorbire prietenească privind pro
bleme ale dezvoltării colaborării economice 
intri: cele două țări.

■ CAPE KENNEDY. Miercuri, la Cape 
Kennedy a fost lansat, cu ajutorul unei 

rachete „Thor-Delta", observatorul solar 
„Oso-3". Observatorul de 284 kg s-a plasat 
pe orbită, urmind să transmită pe Pămint 
informații despre influența activității so
lare asupra atmosferei terestre.

DAKAR. In cursul unei ședințe a gu- 
vernului, președintele Senegalului, Leo

pold Senghor, a declarat că recent unele 
localități situate în zona de frontieră cu 
Guineea portugheză au fost atacate de 
detașamente ale armatei portugheze.

■ NEW YORK. Cea de-a 20-a sesiune a 
Comisiei O.N.U. pentru situația fe

meii a adoptat în unanimitate un proiect 
de declarație destinat eliminării discrimi
nărilor față de femeie.

BNEW YORK. James Meredith, primul 
student negru admis în septembrie 1963 
la Universitatea din Mississippi, va fi con

tracandidatul republican în alegerile spe
ciale din 11 aprilie în circumscripția elec
torală Harlem (New York). Alegerile au fost 
hotărite ca urmare a anulării mandatului de 
deputat al lui Adam Clayton Powell de că
tre Camera Reprezentanților.

Ca o expresie a rivalităților din conducerea sin
dicatelor americane, W. Reuther a renunțat la 
locul său în Consiliul executiv A.F.L.—C.I.O. în 
semn de protest față de unele poziții ale președin
telui consiliului, G. Meany. Meany a lăsat deschisă 
poarta pentru o revenire, dar adversarii săi s-au 
grăbit să completeze locul rămas vacant.

(Ziarele)

Reuther : „Plec, dar locul să rămînă liber ca să 
mă-ntorc".(Desen reprodus din revista „U.S. News 8z World Report")

Festivitățile 
de la DamascDAMASC 8 (Agerpres). — In orașele siriene au avut loc miercuri festivități prilejuite de sărbătoarea națională a Republicii Arabe Siriene — aniversarea revoluției de la 8 martie 1963. La Damasc a avut loa o mare paradă militară și o demonstrație populară la care au participat reprezentanți ai organizațiilor muncitorești, țărănești și studențești. La festivități au asistat președintele Republicii, Noureddin El Atassi, oficialitățile siriene, precum și delegațiile de peste hotare. A fost de față o delegație guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Alexandru Boabă, ministrul petrolului.Cu prilejul aniversării, marți seara, la posturile de radio siriene a luat cuvîntul președintele Atassi. El a trecut în revistă realizările obținute de poporul sirian de la instaurarea actualului regim. Totodată, el s-a referit la o serie de probleme externe.

« La WashingtonREPLICA? 0 apărut marți
o nouă carte 

despre asasinarea președintelui John 
Kennedy, intitulată „Adevărul despre 
asasinat". Autorul, Charles Roberts, 
reporter la Casa Albă al revistei 
„Newsweek", este unul dintre cei 
doi reprezentanți ai presei ce se 
aflau la bordul avionului preziden
țial „Air Force One", care a trans
portat corpul neînsuflețit al pre
ședintelui Kennedy de la Dallas la 
Washington. El a fost martor și 
cînd președintele Johnson a depus 
jurămîntul în calitate de nou pre
ședinte al Statelor Unite.

'Cartea sa apreciază drept eronate 
o serie de fapte descrise în cartea 
lui William Manchester „Moartea 
unui președinte". în timp ce Man
chester consideră că președintele 
Johnson era „foarte grăbit să-și asu
me președinția după asasinarea 
fostului președinte și neatent față 
de personalul lui Kennedy", Roberts 
afirmă intr-un pasaj că Johnson a 
dat dovadă la bordul avionului de 
„grijă, corectitudine și compasiune" 
față de cei prezenți. Americanii se 
întreabă : cine spune adevărul ? Este 
această nouă carte o replică la aceea 
a lui Manchester, care, după cum se 
știe, a fost scrisă după confidențele 
doamnei Kennedy ?

Runda Kennedy
WASHINGTON. — Statele Unite ar putea să se retragă de la 

negocierile tarifare ale rundei Kennedy dacă nu vor obține asi
gurarea unor concesii substanțiale în sectorul agricol, a declarat 
Roth, șeful delegației americane la aceste tratative, în Comisia 
pentru problemele externe a Senatului american.Delegatul american a menționat că va recomanda președintelui Johnson să respingă orice concesie tarifară în sectorul industrial dacă nici un acord nu va interveni la Geneva asupra cerea

lelor. „Noi nu vom da mai mult 
decît vom obține", a afirmat el. Un acord asupra cerealelor, a a- dăugat vorbitorul, este absolut indispensabil pentru a păstra piețele agricole americane în Europa. Se știe că aceste concesii provoacă opoziția categorică a țărilor membre ale Pieței comune.

r
DEFICITUL COMERCIAL AL 

ȚĂRILOR LATINO-AMERICA- 
NE IN SCHIMBURILE LOR CU 
STATELE UNITE în 1966 a atins 265 milioane dolari față de 113 milioane în anul precedent. Exporturile Statelor Unite pe piața

122251 VIZITA DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

LONDRA 8. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Roman Moldovan, conducătorul delegației guvernamentale române, care face o vizită în Marea Brita- nie, însoțit de Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, a fost primit miercuri de Anthony Crosland, ministrul educației și știihței al Marii Britanii, cu care a avut o convorbire.In cursul aceleiași zile, delegația română a făcut o vizită la Colegiul imperial de știință și tehnologie, unde a fost primită de prof. D. H. R. Barton, membru al Royal Society, șeful departamentului de chimie organică, precum și de alți profesori ai colegiului. Oaspeții au fost conduși prin laboratoare de chimie, metalurgie, construcție și fiziologia plantelor. A fost vizitat, de asemenea, centrul de calcul al colegiului. Membrii delegației s-au
întrevedere

M. Berghianu-G. PieracciniROMA 8. — Trimisul special A- gerpres, Nicolae Puicea, transmite : La sediul Ministerului Bilanțului și Programării Economice al Italiei a avut loc miercuri o întrevedere a ministrului Giovanni Pieraccini cu președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu. Au fost abordate probleme privind activitatea de planificare și probleme economice de interes reciproc.Au participat Pasquale Melito, consilier de stat, și alți reprezentanți ai ministerului, Cornel Burtică, ambasadorul României la Roma, și Mauriciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.
★Miercuri după-amiază, Pietro Nenni, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Italiei, l-a primit, la palatul Chigi, pe Maxim Berghia

acestor țări au crescut în perioada relatată cu 12 la sută, în
Agendă

economică
timp ce importurile lor au fost de numai 7,5 la sută.

O DEVALORIZARE A PESO- 
SULUI ? Guvernul argentinean a închis toate oficiile de schimbare a valutei. Această măsură este considerată în capitala Argenti

J

interesat de sistemul de organizare a activității științifice și de învăță- mînt din cadrul facultăților colegiului.O altă parte a delegației române a făcut o vizită la marea firmă „International Computers and Tabulators", unde s-a informat despre tipurile de mașini electronice de calcul fabricate, domeniile lor de utilizare, sistemul de pregătire al cadrelor de specialiști, precum și despre tendințele actuale în producția de calculatoare. A fost vizitat, de asemenea, și centrul de calcul din domeniul construcțiilor civile unde sînt utilizate tipuri de calculatoare fabricate de I.C.T. pentru lucrările de proiectare a conștrucți- ilor civile și pentru lucrări de organizare a șantierelor. în aceeași zi, membri ai delegației române au vizitat Asociația britanică de cercetare în domeniul siderurgiei.

nu, președintele Comitetului, de Stat al Planificării.Vizita s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.
GOMULKA Șl CYRANKIElwiCZ 
AU SOSIT IA BUDAPESTABUDAPESTA 8 (Agerpres). — La invitația C.C. al P.M.S.U. și a guvernului R.P. Ungare, miercuri au sosit la Budapesta, într-o vizită' neoficială, Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. și Josef Cyrankiewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.

nei drept un preludiu la o nouă devalorizare a pesosului, cea de-a 11-a din ultimii trei ani. .
C.E.C.O. : SCĂDEREA PRO

DUCȚIEI DE CĂRBUNE. Potrivit prevederilor înaltei Autorități a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.), producția de cărbune a „celor șa. va scădea anul acesta cu 3,2 la sută, iar consumul cu 2,7 la sută, în raport cu anul precedent.
TRATATIVE COMERCIALE 

IUGOSLAVO-ALBANEZE. Potrivit prevederilor unui contract încheiat între întreprinderea „Kosmet-Export" din Priștina și întreprinderea albaneză „Agro- export", Iugoslavia va importa anul acesta din Albania fructe și legume în valoare de peste 300 000 de dolari. Potrivit unei știri publicate de ziarul „Vies- nik“, în prezent sînt în curs negocieri în vederea importării și a altor produse albaneze, în valoare de aproximativ 300 000 dolari. în schimb, Iugoslavia va livra Albaniei produse ale industriei metalurgice, textile, chimice și altele.
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