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PRIMIRI IA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

SECRETARUL COMITETULUI EXECUTIV

La Fabrica din Buzău

Ă început 
prelucrarea 
sfeclei 
de zahăr

n dezbatere
MINISTERELE ECONOMICE
ÎN PERSPECTIVA ACTUALA

Document de importanță majoră 
pentru progresul economic al țării 
noastre, proiectul de Directive adop
tat de plenara C.C. al P.C.R. din 
5-6 octombrie a. c. se impune atît 
prin profunzimea analizei pe care o 
cuprinde, cît și prin caracterul crea
tor al soluțiilor preconizate, înteme
iate pe examinarea aprofundată a ex
perienței acumulate pînă acum, a fe
nomenelor și tendințelor noi interve
nite în viața noastră economică. Mă
surile inițiate de partid vizează va
lorificarea mai intensă a avantajelor 
planificării socialiste, răspund unor 
cerințe reale ale dezvoltării econo
miei naționale în actuala etapă a 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Din proiectul de Directive se de-

Prof. dr. ing.
Bujor ALMĂȘAN

ministrul minelor

tașează cu pregnanță măsurile refe
ritoare la organizarea și conducerea 
în viitor a industriei. Structura pre
conizată pentru perfecționarea orga
nizării și conducerii acestei ramuri 
vitale a economiei — centrala in
dustrială, întreprinderea și ministe
rul economic — corespunde stadiu
lui actual al dezvoltării industriei,

Furnalul de 1 700 mc de la Combinatul siderurgic-Galați
Foto : M. Andreescu

oferind largi posibilități pentru fruc
tificarea avantajelor coordonării u- 
nitare șl concentrării raționale a 
producției, concomitent cu crește
rea operativității în activitatea eco
nomică curentă.

Cu deosebire aș vrea să mă refer, 
în cele ce urmează, la măsurile care 
conturează concepția nouă cu pri
vire la rolul și atribuțiile ministere
lor economice în viitor. Din capul 
locului se cuvine să menționăm că 
ministerele au făcut și vor face par
te în continuare din angrenajul con
ducerii centralizate a economiei. Re
zultatele obținute pledează pentru 
menținerea lor ca organe centrale 
de stat, care asigură traducerea în 
viață a politicii partidului și statului 
și exercită conducerea unitară în ra
mura de care se ocupă.

Neîndoielnic, ministerele economi
ce au jucat un rol important în în
treaga perioadă de dezvoltare plani
ficată a economiei noastre naționale. 
Ele și-au adus o contribuție substan
țială la organizarea ramurilor indus
triale, la dezvoltarea lor în ritm 
susținut, la adîncirea procesului de 
diversificare și specializare a pro
ducției, la introducerea tehnicii mo
deme în întreprinderi, la crearea 
unui fond valoros de cadre necesare 
avîntului impetuos al economiei în 
ansamblul ei.

De-a lungul anilor însă, datorită 
etapelor prin care s-a trecut, în sti
lul de muncă al ministerelor econo
mice au apărut deficiențe, mani
festate îndeosebi prin practici de 
centralism excesiv, de tutelare mă
runtă a întreprinderilor în subor
dine. Concentrarea la direcțiile ge
nerale din ministere a unor pro
bleme de detaliu și curente ale unită
ților economice a îngreunat serios 
activitatea direcțiilor generale, tran- 
sformîndu-le cu timpul în organe 
cu caracter administrativ ; aceasta 
s-a răsfrînt negativ și asupra activi
tății întreprinderilor, diminuînd răs
punderea și inițiativa lor în luarea 
celor mai indicate măsuri pentru în
deplinirea planului. O atare moda
litate de lucru a organelor ministe
relor a avut drept consecință scăpa
rea uneori din vedere a probleme
lor esențiale ale dezvoltării în 
spectivă a ramurilor.

Complexitatea problemelor 
care le ridică amplul proces de
volta-re a economiei în etapa actuală 
a determinat și nu putea să nu de
termine învechirea unor forme or
ganizatorice și metode de conducere. 
Cu acuitate s-a impus necesitatea 
apropierii conducerii de producție, 
prin crearea centralelor industriale, 
care constituie un element distinc
tiv al măsurilor înscrise în proiec
tul de Directive. Organizarea cen
tralelor industriale, concomitent cu 
acordarea unor drepturi mai largi 
întreprinderilor în dirijarea activi
tății lor, nu impietează cu nimic 
aplicarea consecventă a principiului 
centralismului democratic, ci, dim
potrivă, asigură întărirea și afir
marea mai largă a acestui princi
piu în conducerea întregii noastre 
vieți economice.

Evident, prin organizarea centra
lelor industriale — organe lucrative 
puternic angrenate în procesul pro
ducției materiale, care prin atribu-

Viața unui oraș este, printre 
altele, o continui redescoperire 
a istoriei sale. Cuprinderea mo
numentelor și a spațiilor istori
ce în circuital cotidian, expri
mată prin restaurare și moder
nizare, reprezintă una din sur
sele inepuizabile de creștere a 
avuției edilitare. Iar Bucu- 
reștiul dispune de mari poten
te din acest punct de vedere.

A început sistematizarea Căii 
Victoriei...

Construcțiile ce se ridică în 
tot lungul străzii, de la un ca
păt la celălalt, datînd din e- 
poci diferite, sînt inegale ca 
mărime. înălțime și importanță, 
și, mai ales, foarte deosebite ca 
stiluri — scria în urmă cu trei 
decenii arhitectul Grigore Io- 
nescu despre această arteră 
principală a Capitalei. Farme
cul ei neasemuit stă tocmai în 
această diversitate, rezultată 
printr-o acumulare de-a lungul 
istoriei. Intr-adevăr, intrată de 
mult în literatură si imortali- 
zînd cu numele ei finalul glo
rios al Războiului pentru Inde
pendență, amintind totuși de 
vechiul Pod al Mogoșoaiei, Ca
lea Victoriei reprezintă, mai

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit joi pe Anders 
Thumborg, secretar al Comitetului 
Executiv al Partidului Social De
mocrat din Suedia, care, la invita
ția I.R.R.C.S., face o vizită în țara 
noastră.

Da primire au participat tovară
șii Mihai Dalea, secretar al C.C. al

P.C.R., și Ion Pas, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele I.R.R.C.S.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea legă
turilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Social Demo
crat din Suedia, dintre cele două 
țări, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

per-

pe 
dez-

Eforturile comune ale
tuturor cetățenilor

Am citit cu deosebit 
interes documentele 
plenarei C.C. al P.C.R. 
Mă voi opri la mă
surile preconizate în 
proiectul privind îm
bunătățirea organi
zării administrativ-te- 
ritoriale a României și 
sistematizarea locali
tăților rurale.

Ințelegînd principiile 
documentului — și ex- 
primîndu-ne adeziunea 
față de aplicarea lor 
— apare limpede ne
cesitatea desființării 
regiunilor și raioane
lor, forme actualmen
te depășite, care nu 
mai pot acționa decît 
ca frîne în procesul 
mersului nostru înain
te. Noile unități admi
nistrative ce vor fi al
cătuite nu vor avea 
un caracter formal, nu 
reprezintă o simplă 
trasare cu creionul 
a unor linii pe harta 
țării. Ele vor răspun
de unor necesități vi
tale în etapa actuală 
de dezvoltare. Ce este 
mai firesc, bunăoară, 
decît alcătuirea comu
nelor — mă refer la a- 
ceastă unitate de bază 
întrucît trăiesc și mun
cesc într-o comună — 
în funcție de condițiile 
geografice, factorii de
mografici, economici 
și sociali, de fondul 
construit și de tradi
țiile existente — așa 
cum se prevede ? Este 
clar, prin îmbunătăți
rea organizării admi
nistrative și sistemati
zarea satelor înaintăm 
cu pași siguri și re
pezi spre progres, spre 
ștergerea deosebirilor 
dintre sat și oraș.

Comuna Fîntînele 
din raionul Tg. Mureș,

unde lucrez ca medic, 
director de spital, are 
astăzi circa 7 000 de 
locuitori. Comuna 
a avut o dezvoltare 
deosebită în ultimii 
ani, ca urmare a 
creării puternicului 
centru industrial — e- 
nergetic de aici, înfi
ințat și extins începînd 
din 1952. Gravitînd în 
jurul acestui nucleu, 
s-a dezvoltat activita
tea pe plan social-cul
tural, comercial, gos
podăresc. Pentru a nu 
da decît cîteva exem
ple, pot arăta că la noi 
s-au construit, în ulti
mii ani, 16 blocuri 
locuințe, un club, 
spital mixt rural, 
complex comercial, 
nități meșteșugărești 
de deservire ; la școa
la existentă s-au făcut 
adăugiri de clase ; 
află în curs de < 
strucție o 
grădiniță, 
brutărie.

De-abia 
colo 
vor fl și mai evidente. 
Mă gîndesc, înainte de 
toate, la dezvoltarea 
generală. Sistematiza
rea comunei va da, de 
exemplu, posibilitatea 
nu numai a ridicării 
unui număr important 
de construcții noi, ci 
și a măririi gradului 
de confort prin extin
derea termoficării 
și a rețelei de apă po
tabilă ; se vor înființa, 
de asemenea, unități 
sanitare — Ia nive
lul comunei Fîntînele, 
construirea unui dis
pensar medical de cir
cumscripție este o ne
cesitate reală — uni
tăți social-culturale.

este
care 
află

de 
un 
un 
u-

; se 
con- 

creșă și o 
precum și o

de aici în- 
însă progresele

Dar nu numai atît. Co
muna Fîntînele 
compusă din mai mul
te sate, dintre 
Rouă și Cibu se
la distanțe mari. Atra
gerea acestora în orbi
ta unui centru de co
mună puternic repre
zintă o necesitate im
pusă de dezvoltarea sa
telor. de crearea unui 
nivel de viață și de ci
vilizație tot mai ridicat, 
pentru populație. Apli
carea în practică a 
măsurilor preconizate 
de documentele de 
partid, ținîndu-se sea
ma, cum arătam, de 
complexitatea tuturor 
factorilor de natură e- 
conomică, demografică 
și social-culturală, ca 
și de trăsăturile parti
culare ale cadrului 
geografic și ale fondu
lui construit existent, 
va duce la rezolvarea 
în condiții bune a sis
tematizării localității 
unde trăim, a perfec
ționării întregii acti
vități. Apoi, vom avea 
legături directe cu o- 
rașul.

Nu putem deci de
cît să aprobăm noi
le forme preconiza
te, avînd în vedere 
rezultatele pozitive pe 
care ele le urmăresc, 
să spunem că pentru 
rezolvarea probleme
lor ridicate de docu
mentele plenarei se 
cer unite într-un sin
gur șuvoi eforturile 
tuturor cetățenilor pa
triei noastre.
dr. Inczeffy ZSOLT 
directorul 
spitalului mixt 
din comuna Fîntînele 
raionul Tg. Mureș

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit joi, 23 noiembrie, pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Iranului în Republi-

ca Socialistă România, Soltan 
H. V. Sanandaji, la cererea aces
tuia.

Cu această ocazie, a avut loc 
convorbire cordială.

Zilele acestea la Fabrica de 
zahăr din Buzău, care se află 
în probe tehnologice, a început 
prelucrarea sfeclei de zahăr. Ca
pacitatea ei finală va fi de 3 000 
tone sfeclă prelucrată pe zi, din 
care se vor obține In jur de 450 
tone zahăr.

Prin aplicarea unor tehnologii 
moderne aici se va realiza o mai 
bună valorificare a materiei 
prime, obținindu-se un procent 
mai ridicat de zahăr. Fabrica va 
avea și silozuri mari și încăpă
toare de depozitare. O instalație 
de uscare a borhotului va per
mite reducerea la minimum a 
necesarului de mijloace de 
transport. In Ioc de 13 vagoane 
borhot-umed se va transporta 
un singur vagon de borhot uscat.

Alte două fabrici de zahăr cu 
o capacitate de prelucrare de 
cîte 3 000 tone sfeclă de zahăr 
în 24 de ore se construiesc la 
Corabia și Oradea. Ele urmează 
să intre în funcțiune odată cu 
începerea campaniei de produo- 
ție a anului viitor.

Calea
Victoriei

fermecătoarea

Din noua arhitecturâ a orașului Piatra Neamț

La SKODASistemul de irigații

întortocheata si
1

mult ca oricare alta, o sinteză 
vie a evoluției orașului. Siste
matizarea ei este o operație di
ficilă pe alocuri, dar necesară, 
impusă nu numai de criterii es
tetice ci — și în primul rtnd 
— de funcțiunile majore pe care 
le îndeplinește ; este o neconte
nită oscilare între a păstra si 
a sacrifica, trecînd prin toate 
fazele intermediare.

începutul a fost făcut. Prin 
mutări de garduri și trotuare, 
vederii i s-a făcut loc și cîte
două benzi de circulație, în 
ambele sensuri, leagă acum Pia
ța Victoriei de intersecția de 
unde Calea Griviței o apucă 
spre gară. Prin lărgirea practi
cată. automobilelor li se asigură 
cale liberă pe o distantă consi
derabilă. Numai că toate acestea 
nu afectează decît o narte din 
traiect.

Prof. Horia Maieu, arhitectul- 
șef al Capitalei, ne-a dezvăluit 
cîteva dintre dificultățile mai se
rioase pe care le presupune dez
voltarea acestei importante lu
crări : „Pentru ca întreaga Ca
le a Victoriei să ajungă la pro
filul transversal de 14 m stabilit 
în principiile schiței de siste
matizare. este necesară degaja
rea cîtorva puncte de strangu
lare. Deocamdată, un asemenea 
punct de vedere nu este una
nim acceptat. Oricum, e vorba 
de o acțiune de durată". Așa și 
este. Continuarea acțiunii de
pinde, desigur, de posibilități și 
oportunitate. Am pune, totuși, 
o întrebare : ce șanse sînt ca 
lărgirea să fie operată și pe 
porțiunea următoare, pînă în 
dreptul Pieței Palatului ?

Arh. Gh. SASARMAN

Carasu - Dobrogea

(Continuare in pag. a Il-a)

Pe marele șantier de irigații 
din Dobrogea — Carasu, lu
crările sînt în avans față de grafic. 
Se finisează primele două stații de 
pompare, alte șase fiind în diferite 
stadii de construire. Concomitent, 
se face un mare baraj de regulari
zare a apelor pe canalul magistral 
Cernavoda—Murfatlar. Cu diver
se utilaje de mare randament s-au 
săpat pînă acum aproape 200 000 
mc de pămînt pentru efectuarea 
păienjenișului de canale și mon
tarea uriașelor conducte metalice 
prin care apa va fi răspîndită pe 
ogoare. Forțele sînt concentrate 
în prezent în zona Medgidia, unde 
vor fi date în exploatare primele 
24 000 ha amenajate pentru irigare 
din cele 170 000 ha cît va însuma 
în final sistemul Carasu.

(Agerpres)

TOS și CKD
Note de drum din R. S. Cehoslovacă

(Continuare in pag. a IlI-a)

O recentă vizită în Republica So
cialistă Cehoslovacă a constituit pen
tru mine un bun prilej de informare, 
dar mai ales de a-mi realiza o dorință 
mai veche : aceea de a face cunoștință, 
„la ea acasă", cu industria construc
toare de mașini a țării prietene, cu 
preocupările, succesele și problemele 
ei actuale.

Primul contact direct cu realiză
rile acestei ramuri de bază a econo
miei cehoslovace (ea reprezintă o tre
ime din întreaga industrie a țării) l-a 
prilejuit vizitarea Tîrgului internațio
nal din Brno, în care emblemele fa
bricilor țării-gazdă se puteau distinge 
pe numeroase mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate. Procesul tehnologic 
de fabricare a unora dintre aceste 
produse complexe l-am urmărit apoi

SINGURI IN FAȚA LEGII..
Faptul s-a petrecut mai 

de mult. Intr-un decembrie 
al anului 1964, trei băieți, 
după ce bătuseră mingea 
toată dimineața, se înapoiau 
la casele lor. Printre ei se 
găsea și S.A., de 15 ani, ab
solvent al școlii de 7 ani și 
care, din neglijența părin
ților, nu a învățat în conti
nuare. Deci, tustrei se a- 
flau după un „meci epu
izant". fmi place să cred că 
în momentul acela se închi
puiau cea mai formidabilă 
„tripletă" din oraș, dacă nu 
chiar din țară. Au 
prin dreptul unui 
cu autoservire. Și 
du-se, pesemne, 
„magnifici", au 
trei sticle de vermut, în va
loare totală de 29,20 lei. Au 
fost prinși, apucaseră, din 
nefericire, să destupe sti
clele. Reprezentantul Mili
ției a constatat furtul, a a- 
dresat cuvenitul act pe care 
l-a expediat apoi Procura
turii. Conform Codului de 
procedură penală, procuro
rul desemnat anume cu 
problemele minorilor a des
chis o anchetă : a mai sta
bilit o dată furtul, valoarea 
lui. După determinarea pre
judiciului, a emis ordonan
ța de trimitere în judeca
tă a celor trei minori. Do-

trecut 
magazin 
simțin- 
foarte 

șterpelit

sarul și-a urmat cursul. Și 
într-o zi, procesul a avut 
loc : furt în dauna avutului 
obștesc. în centrul procesu
lui a fost situat minorul 
S.A. De ce ? Poate de unde 
era cu un an sau doi mai 
mare decîț,ceilalți, căci co
pil rău în nici un caz nu

reeducare, din aprilie 1965 
și pînă în aprilie 1967. Doi 
ani! E drept, în acest răs
timp el a învățat o meserie 
iar în momentul de față lu
crează la Borzești, unde cîș- 
tigă între 900 — 1 100 de 
lei pe lună. Nu și-a uitat 
profesorii. Din cînd în cînd

rit de un asemenea șoc. La 
urma urmelor, dacă stăm 
bine și ne gîndim, un ase
menea proces nici n-ar fi 
trebuit să aibă loc. Sigur, 
minorul a săvîrșit o faptă 
condamnabilă. Cine poate 
tolera ca un copil din pă
rinți „așezați" sau „neașe-

ancheta socială de Haralamb ZINCA

era. Pe ce ne bizuim apre
cierea ? Pe concluziile an
chetei sociale întreprinse 
cu competență de către fo
rul tutelar și care, la pro
ces, prezentîndu-1 pe S.A. 
ca pe un copil, în general, 
cuminte, a recomandat 
stanței ca minorul să 
lăsat în supravegherea 
rinților săi. Părinții 
S. A., oameni de felul

in- 
fie 
pa
lul 
lor 

așezați, au cerut și ei să li 
se lase copilul. Instanța a 
fost de cu totul altă părere : 
a hotărît internarea lui S.A. 
într-un Institut de reeduca
re. Așa a devenit S. A. un 
minor infractor. A stat în
tre zidurile Institutului de

le trimite cîte o epistolă în 
care își exprimă recunoștin
ța. Dar tot el, într-o scri
soare, le mărturisește cu 
tristețe : „Aici (e vorba de 
noul loc de muncă, n.a.) 
m-am întîlnit cu tot felul 
de oameni care mă sfidau. 
„Ăsta a făcut școala de co
recție" — așa auzeam în 
spatele meu vorbindu-se. 
Lucrurile relatate m-au fă
cut să devin un om în
chis...".

Trauma, cum o numesc 
psihologii, este evidentă. Cu 
un efort de înțelegere ceva 
mai sporit din partea celor 
care au alcătuit instanța, 
S.A. ar fi putut să fie fe-

zați" să fure ? Problema 
însă este aceea de a deter
mina imediat o reacție foar
te serioasă din partea pă
rinților, să i se judece fapta 
în modul cel mai drastic în 
așa fel încît în viața lui 
copilul să nu mai pună 
mîna pe un lucru străin, 
întreaga obște din sat, din 
școală să facă acolo un 
proces asupra celor petre
cute. Dar așa ? E mai co
mod (și birocratic 1) să în
tocmești un dosar și să-i dai 
drumul la procuratură. 
N-am înțeles, cel puțin în 
cazul de față, de ce instan
ța judecătorească s-a grăbit 
să mute sarcina dificilă a

educării copilului de pe u- 
merii părinților pe umerii 
statului ? Să fie oare vor
ba doar de un simplu acci
dent nefericit ? Ce bine ar 
fi fost 1 Iată, deschid un alt 
dosar. Doi băieți — E.F. și 
C. I. — din comuna C. A. 
Rosetti, regiunea Dobrogea, 
au intrat (citez) : „în seara 
zilei de 17 mai a.c. în graj
dul C.A.P. și au furat trei 
hamuri în valoare de 434 de 
lei". Bineînțeles, în ziua ur
mătoare au fost prinși, iar 
hamurile înapoiate C.A.P.- 
ului. Intîmplarea însă, în 
loc să prilejuiască o dezba
tere cu membrii C.A.P.-ului 
pe tema : „Cum să ne edu
căm copiii", a născut un 
proces juridic. Au concurat 
la realizarea sa organul de 
miliție, procuratura, tribu
nalul. Procesul a avut loc, 
căci procedura, nimic de o- 
biectat, este legală. Furtul 
a fost constatat. Iată acum 
și ce a cerut, în instanță, 
procurorul : „condamnarea 
inculpărilor, conform con
cluziilor de învinuire pen
tru furt calificat în dauna 
avutului obștesc cu aplica
ția dispozițiilor privitoare 
la art. 144 și 150 Cod Penal". 
Un apărător din oficiu a

(Continuare in pag. a Il-a)

pe-ndelete în unități ale unor 
grupări de întreprinderi bine cunos
cute : Skoda-Plsen, TOS-Celakovice și 
CKD-Praga și mi le-am lămurit mai 
bine în discuțiile avute cu specialiști 
din Ministerul Industriei Grele și din 
Comisia de Stat a Planificării.

Mi s-a vorbit despre eforturile sus
ținute care se fac în Cehoslovacia 
pentru înnoirea și modernizarea parcu
lui de utilaje, una dintre principalele 
sarcini care stau în prezent în fața in
dustriei constructoare de mașini și 
mi-au fost prezentate cîteva roade ale 
acestor strădanii. în componența 
diverselor utilaje intră frecvent acțio
nările hidraulice, sistemele de coman
dă cu bandă magnetică, instalațiile de 
televiziune industrială, aparatura elec
tronică. Mașinile-unelte produse la 
Skoda-Plsen sau la TOS-Celakovice pot 
fi utilizate atît ca mașini universale cît 
și lucrînd în cicluri automate. Soluțiile 
constructive permit integrarea lor fără 
dificultăți în linii tehnologice de pre
lucrare în flux continuu sau automate 
și sint în așa fel axate pe cîte un tip 
de bază, încît realizarea lor în diferite 
variante, în funcție de diversele pre
ferințe ale beneficiarilor, nu ridică 
probleme deosebite de proiectare sau 
execuție.

în 
oprit, 
baza 
cație 
greș 
selor 
fabricație a altora noi, competitive din 
toate punctele de vedere cu produsele 
similare de pe piața mondială. 
Echipamentului electrotehnic și elec- 
troenergetic confecționat la CKD-Pra
ga, de pildă, i se aduc îmbunătățiri 
de la o comandă la alta și specialiștii 
de aici m-au asigurat că sînt foarte 
rare cazurile în care un asemenea 
utilaj se execută în două-trei exem
plare identice. M-am interesat cum 
anume prinde viață, în mod concret, 
acest deziderat și am constatat că 
rolul principal îl joacă cercetarea știin
țifică. „Skoda", grup de uzine cu circa 
70 000 de salariați, are institute 
proprii de cercetări și proiectări care 
acoperă cerințele tuturor celor 42 de 
ramuri ale programului de fabricație : 
utilaje energetice, instalații pentru me
talurgie, siderurgie și diferite industrii, 
locomotive electrice. mașini-unelte 
grele. în plus, numărul atelierelor ex
perimentale pe care le-am întîlnit în 
toate secțiile vizitate este aici impre-

Ing. Adrian PRODAN >

toate uzinele în care m-ara 
una din ideile care au stat la 

alcătuirii programelor de fabri- 
este asigurarea unui nou pro

priu modernizarea produ- 
tradiționale și asimilarea în

(Continuare în pag. a V-a)
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Săptămlna
In fiecare toamnă, între 

24 și 30 noiembrie, se orga
nizează în întreaga țară 
„Săptămîna economiei", 
prilej de desfășurare a unei 
largi activități de populari
zare a ideii și foloaselor 
economiei, în scopul dez
voltării continue a acțiunii 
de economisire.

Anul acesta „Săptămîna 
economiei", se desfășoară 
în condițiile succeselor pe 
care poporul nostru le-a 
obținut și le obține zi de 
zi pe calea îndeplinirii sar
cinilor planului cincinal și 
traducerii în viată a mă
rețelor obiective stabilite 
de Congresul al IX-lea al 
partidului. Creșterea pro
ducției materiale și a veni
tului național, sporirea sis
tematică, pe această bază, 
a veniturilor bănești ale 
populației constituie pre
mise ale lărgirii posibilită
ților de economisire ale 
populației. Sporirea venitu
rilor bănești determină 
schimbări în structura con
sumului populației, ast
fel încît crește continuu 
ponderea cheltuielilor pen
tru mărfuri nealimentare 
si îndeosebi pentru bunuri 
de valoare mare și de folo
sință îndelungată, pentru 
ridicarea gradului de do
tare și confort al locuin
țelor pentru folosirea cît 
mai plăcută a timpului li
ber și pentru satisfacerea 
altor cerințe materiale si 
culturale, care reflectă ri
dicarea nivelului de trai. 
Numai în anul trecut popu
lația a cumpărat circa 
227 000 televizoare, 129 000 
frigidere, mobilă în va
loare de peste 2,2 miliarde 
lei. Din fonduri proprii, 
populația și-a construit a- 
proape 68 000 de case. 
Orientarea consumului spre 
bunuri și servicii a căror 
valoare depășește, de Cele 
mai multe ori, cuantumul 
imul salariu mijlociu lunar 
face necesară eeonomlsirea 
treptată pentru satisface
rea cerințelor respective.

Economisirea la C.E.C., 
rezultat al chibzuințe! șl al 
bunei gospodăriri a bani
lor, se îmbină organic cu 
creșterea bunăstării popu
lației. Pentru milioane de 
cetățeni de la orașe și sate, 
casa de economii a deve
nit o instituție necesară, 
cu care au legături strînse. 
Peste 5 milioane de librete 
de economii se află în mîi- 
nlle populației din țara 
noastră. 
1960 un 
revenea 
prezent 
mai puțin de 
Aceasta înseamnă că, în 
medie, aproape în flecare 
familie există un libret de 
economii.

Soldul general al depu
nerilor populației la C.E.C. 
a fost la 30 septembrie 
1967, cu 17,4 la șută mai 
mare decît la sfîrșitul a- 
nului 1966. A crescut tot
odată durata de păstrare la 
C.E.C. a economiilor bă
nești ale populației. Fiecare 
leu a cărui restituire a fost 
cerută în perioada ianuarie 
— septembrie 1967 a fost 
păstrat la C.E.C., în medie, 
442 zile, față de 406 zile,, 
cît a fost durata medie de 
păstrare a sumelor resti
tuite în anul 1966.

Tot mai numeroși sînt 
țăranii care renunță la sis
temul vechi de a păstra 
banii acasă și recurg la de
punerea pe librete de eco
nomii. Numai în 9 luni ale 
anului curent soldul gene
ral al depunerilor prin u- 
nitătile din mediul rural 
a crescut cu 14,5 la sută.

Evoluția favorabilă a

De unde în anul 
libret
la 9 

revine
de economii 
locuitori, în 
un libret la 
4 locuitori.

Dr. M POPOVICI
Președintele Consiliului de Conducere al Casei 

de Economii și Consemnațiuni

procesulul de economisire 
la C.E.C. are la bază, de
sigur, creșterea continuă a 
veniturilor bănești ale 
populației de la orașe și 
sate. încrederea populației 
în politica partidului și 
statului, în tăria sistemului 
bănesc al țării, asigură o 
bază solidă dezvoltării con
tinue a acțiunii de econo
misire. Faptul că la C.E.C. 
banii stau în siguranță, că 
secretul operațiunilor este 
asigurat, că statul garan
tează depunerile, sînt fac
tori cărora populația le a- 
cordă o deosebită impor
tanță și care contribuie la 
întărirea încrederii aces
teia în Casa de Economii 
și Consemnațiuni.

Venind în întîmpinarea 
dorințelor depunătorilor. 
Casa de Economii și Con
semnațiuni a 
ziția acestora 
strumente de 
variate, cum 
de economii, 
C.E.C., conturile 
personale, foile și timbrele 
de economii. Unele instru
mente de economisire asi
gură depunătorilor dobîn- 
dă, altele le dau posibili
tatea să participe la trageri 
la sorți cu cîștiguri în au
toturisme, bani sau televi
zoare, garnituri de mobilă, 
frigidere, mașini electrice 
de spălat rufe, 
cusut, motorete 
biecte.

Anul trecut a 
dus libretul de 
pentru construirea de lo
cuințe. Pentru sumele de
puse prin acest instrument 
de economisire se acordă 
cîștiguri prin trageri la 
sorți trimestriale. Cîștigă- 
torii care doresc să-și cons
truiască locuințe se bucură 
de prioritate la încheierea 
contractelor pentru con
struirea acestora, dacă fo
losesc la constituirea avan
surilor, sumele cîștigate.

Folosindu-se de sprijinul 
acordat de stat pentru 
construirea de locuințe 
proprietate personală, nu
meroși oameni 
economisesc la 
mele necesare 
scop. Pînă la 30 
a.c. aproape 25 000 de cetă
țeni au depus cereri pen
tru construirea de locuințe 
proprietate personală.

O atenție deosebită a a- 
cordat Casa de Economii și 
Consemnațiuni organizării 
și consolidării rețelei sale, 
precum și repartizării ju
dicioase a unităților pe te
ritoriul țării. Au fost în
ființate noi unități C.E.C., 
îndeosebi la sate și în noile 
cartiere de locuințe, luîn- 
du-se totodată măsuri pen
tru amenajarea a numeroa
se sedii, pentru lărgifea 
spatiilor destinate deservi
rii depunătorilor etc. Pro
gramul de ghișeu a fost 
mărit de la 8 la 14 ore 
toate casele raionale 
economii din reședințele 
regiuni și la alte unități 
volum mare de operațiuni, 
iar la celelalte 
C.E.C. programul 
mărit cu l*/2 oră.

Pentru scurtarea 
lui de deservire a depună
torilor au fost create noi 
ghișee în unitățile existen
te, prin organizarea mai 
bună a muncii și îndeosebi 
prin concentrarea la ace
lași lucrător a operațiuni-

pus la dispo- 
forme și in- 

economisire 
sînt libretele 
obligațiunile 

curente

mașini de 
și alte o-
fost intro- 

economii

ai muncii 
C.E.C. su- 

în acest 
septembrie

la 
de 
de 
cu

unități 
î fost

timpu-

lor de depunere, restituire, 
înscriere în jurnal și veri
ficare, care se efectuau în 
trecut de lucrători diferiți. 
S-au introdus aparate telex 
la casele raionale de eco
nomii din localitățile reșe
dință de regiuni și la unele 
unități C.E.C. din Bucu
rești, ceea ce a asigurat 
transmiterea rapidă a date
lor informaționale între u- 
nitățile C.E.C. și mai ales 
scurtarea duratei de obți
nere a confirmărilor de 
sold necesare pentru efec
tuarea operațiunilor pe li
bretele de economii. în vi
itor se prevede introduce
rea de aparate telex și la 
alte unități C.E.C. care e- 
fectuează un volum mare 
de operațiuni.

Creșterea numărului de
punătorilor și al operațiu
nilor duce la sporirea sim
țitoare a volumului de cal
cule și înregistrări. Pentru 
a face față acestei situații. 
Casa de Economii și Con
semnațiuni a trecut la me
canizarea treptată a lucră
rilor de evidență privind 
operațiunile de economii. 
Pînă în prezent au fost me
canizate lucrările de evi
dentă a conturilor de eco
nomii din orașul București 
și din alte 16 orașe mari, 
urmînd ca treptat să se in
troducă mecanizarea și la 
celelalte unități cu volum 
important de operațiuni. 
In afară de aceasta, în ve
derea reducerii în conti
nuare a timpului de deser
vire la ghișeu, se vor in
troduce mașini moderne 
pentru înregistrarea depu
nerilor și restituirilor în li
bretele de eeonomii. Cu a- 
jutorul acestor mașini, în
scrierea unei depuneri sau 
restituiri în libretul de e- 
conomii și în jurnalul de 
operațiuni durează 25—30 
de secunde, față de 3—4 
minute, cît durează înre
gistrarea manuală.

Măsurile stabilite de ple
nara C.C. al P.C.R. din 5— 
6 octombrie a.c. pentru ri
dicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii activități 
economice, pentru îmbună
tățirea organizării adminis- 
trativ-teritoriale a tării și 
pentru creșterea continuă 
a bunăstării materiale și 
culturale a întregului popor 
deschid noi posibilități de

dinamizare a acțiunii de e- 
conomisire. Dezvoltarea 
rapidă și mereu ascendentă 
a economiei naționale, creș
terea sistematică a nivelu
lui de trai al oamenilor 
muncii, întărirea continuă 
a finanțelor și a monedei 
naționale asigură condițiile 
necesare pentru ca acți
unea de economisire să a- 
tingă în țara noastră un 
înalt nivel de dezvoltare, 
iar mijloacele bănești de
puse de populație la C.E.C. 
să îndeplinească un rol din 
ce în ce mai important în 
procesul reproducției so
cialiste lărgite.

în aceste condiții. Casei 
de Economii și Consemna- 
țiuni îi revine sarcina să-și 
îmbunătățească în conti
nuare activitatea, să lăr
gească și să întărească le
găturile cu masele de de
punători, să contribuie, prin 
mijloacele de care dispune, 
la dezvoltarea în rîndurile 
populației de la orașe și 
sate a spiritului de econo
mie și de bună gospodărire 
a banilor. Pe această linie, 
o atenție deosebită vom a- 
corda ridicării pe o treaptă 
superioară a nivelului de
servirii populației și în a- 
cest scop va fi consolidată 
în continuare 
C.E.C., se va 
sirea tehnicii 
evidentă, de 
transmitere a 
crătorii Casei 
și Consemnațiuni vor tre
bui să depună în continua
re eforturi pentru ridica
rea calificării lor profesio
nale, pentru îmbunătățirea 
metodelor de muncă ; el 
trebuie să întărească dis
ciplina în muncă, să mani
feste grijă și solicitudine 
față de cererile depunători
lor, asigurînd deservirea 
exemplară a acestora.

O ațenție deosebită se va 
acorda extinderii legături
lor cu populația rurală, în 
vederea dezvoltării acțiunii 
de economisire corespunză
tor posibilităților tot mai 
mari existente la sate.

„Săptămîna economiei" 
din acest an constituie un 
prilej de intensificare a ac
tivității pe linia răspîndirii 
ideii economiei, a popu
larizării avantajelor econo
misirii la C.E.C., scoțînd în 
relief posibilitățile de va
lorificare a condițiilor e- 
xistente pentru ridicarea 
acțiunii de economisire la 
un nivel cît mai înalt, co
respunzător marilor pro
grese pe care patria noa
stră le înregistrează în 
toate domeniile vieții eco
nomice și sociale.

rețeaua 
extinde folo- 
moderne de 

calcul și de 
datelor. Lu
de Economii

• Ușa directorului I.G.O. Făgăraș este deschisă zilnic de nu
meroși salariați ai combinatului chimic din localitate ; se duc 
oamenii la el să-și exprime, prin viu grai, nemulțumirea în le
gătură cu organizarea, sub orice critică, a transportului în co
mun către combinat, precum și nedumerirea asupra faptului că, 
cu toată puzderia de reclamați!, nu se simte nici o îmbunătățire. 
Aglomerația la autobuzele care merg dimineața la combinat e 
greu de redat prin cuvinte ; cînd ajunge omul la servici, e obo
sit, cu hainele mototolite și nasturii rupți. Poftiți pe teren, sti
mați tovarăși de la I.G.O., și călătoriți împreună cu noi, dimi
neața și după-amiază. Poate așa veți întreprinde ceva folositor 
pentru îmbunătățirea transportului cu autobuzele.

Ing. Dan VASILE
str. V. Alecsandri, Bloc A 1, Sc. B. 
ap. 3 — Făgăraș

• Lucrătorii șantierului de construcții Calafat, aparțlnind de 
T.R.C. Oltenia, s-au apucat, abia acum, cînd a venit frigul, să 
dărîme sobele din apartamentele blocului de pe strada 30 De
cembrie nr. 2 și să înceapă lucrările de introducere a instalației 
de încălzire centrală. Nici asta n-ar fi prea îngrijorător, dacă 
s-ar lucra ca lumea. Dar, din cîte se vede, după ritmul în care 
se muncește (la centrala termică mal e de lucru, nu glumă), ne 
va apuca decembrie și fără sobe în casă și fără căldură în radia-

• RECLAM AȚII
1

• SESIZĂRI

•RĂSPUNSURI
toare. întrucît iarna bate la ușă șl în bloc sînt copii mici, care 
nu pot sta în nici un caz în frig, îl rugăm pe tovarășii de la 
T.R.C.-Oltenia să la măsurile de rigoare.

Sebastian STANCIU
str. 30 Decembrie nr. 2 — Calafat

• într-o scrisoare publicată la această rubrică erau semna
late unele deficiențe în aprovizionarea cu lapte proaspăt a popu
lației orașului Tg. Jiu. Sfatul popular orășenesc ne informează 
că întreaga vină pentru aprovizionarea nesatisfăcătoare cu 
acest prețios aliment a locuitorilor orașului o poartă întreprin
derea furnizoare, fabrica de produse lactate din Petroșeni. 
Aceasta nu onorează la timp comenzile, iar cantitățile de lapte 
și produse lactate pe care le livrează sînt de calitate slabă și, 
de cele mai multe ori, depreciate. Toate sesizările, destul de 
multe, făcute pînă acum în această privință n-au avut darul 
să ducă la schimbarea situației. în consecință, se spune în în
cheiere în răspuns, pentru înlăturarea neajunsurilor dezvăluite, 
sfatul popular a solicitat Ministerului Comerțului Interior 
schimbarea furnizorului. Să fie oare aceasta cea mai bună so
luție 7 Ce-ar fi dacă s-ar încerca, spre exemplu, ca, prin măsuri 
drastice, mergînd pînă la imputarea costului produselor depre
ciate, să fie detronate neglijența și lipsa de răspundere ale sa- 
lariaților acestei fabrici 7 Sugerăm Ministerului Industriei Ali
mentare această soluție.

• Frumos vă stă. tovarășe inginer ! Ați plecat fără să ne lă- 
sați adresa. Și mai ales fără să vă plătiți datoria de 1 500 de lei 
pe care o aveați și o mai aveți încă la cooperativa noastră 
(ratele restante la mobila pe care ați cumpărat-o). Ați uitat, 
cumva, de această datorie, tovarășe inginer Nicolae I. Cio- 
banu 7 Dar mobila de ce n-ați uitat s-o luați cu dv. atunci (la 
11 ianuarie a.c.), cînd cu onoare ați dat bir cu figiții de la 
I.A.S; Negru Vodă, unde ați lucrat 7 V-ațl gîndit, pe semne, că 
nu sînteți singurul rău platnic. E adevărat. în aceeași situație 
ca dv., deci datori la cooperativa noastră, mai sînt și alții, oa
meni cu salarii onorabile, dar, să-mi fie iertat c-o spun, fără 
obraz : Ion Clurea — 2 768 lei datorie ; Elena Tofan — 987 de 
lei ; Stan Dumitru — 383 de lei. Oare au de gînd să plă
tească 7

Ion BALUA președintele cooperativei de consuni 
Negru Vodâ, regiunea Dobrogea

Foto : AgerpresLa Deva s-a dat recent în exploatare noua Stafie de întreținere auto-moto

UN MAGAZIN 
CA ÎN VIS 

note de drum de Nicuță tănase

Un ins cu un zimbet profesio
nal, îmbrăcat într-o uniformă 
plăcută privirilor noastre, ale 
cumpărătorilor, ne-a „înhățat" 
chiar de la intrarea în magazin.

— Poftiți vă rugăm. Raioanele 
noastre împrospătate zilnic cu 
mărfuri vă stau la dispoziție. Gă
siți ultimele noutăți.

Noi, cumpărătorii, obișnuiți cu 
acreala vînzătorilor, rămînem 
foarte plăcut impresionați. Ama
bilitatea cu care sîntem întîmpi- 
nați ne obligă să nu părăsim ra
ioanele fără a cumpăra ceva.

Eu intrasem să cumpăr niște 
banale mine de creion. Rezerve 
pentru pix. Vînzătoarea de la 
discuri, foarte drăguță, pe care 
n-am putut s-o evit, mi-a ghicit 
preferințele in materie de muzi
că și n-am plecat de la raionul 
gestionat de dumneaei pînă n-am 
cumpărat, în afară de discurile 
mele preferate, și un picup.

— Duduie, dar mi-ați împa
chetat o placă în plus.

— E un cadou din partea con
ducerii magazinului. Vă rugăm 
să puneți discul la picup în cer
cul dumneavoastră de prieteni. E 
cu reclama magazinului nostru. 
Vă mulțumim cu anticipație pen
tru amabilitate. Mai poftiți pe la 
noi. Bună ziua.

— Dar am achitat, nu-mi dați 
cele tîrguite 7

— Le luați de la „ambalaje" 
după ce faceți toate tîrguielile. 
E incomod să vă plimbați cu pa
chetele prin magazin.

— Sînteți foarte drăguță.
— Mulțumesc... V-ar sta gro

zav de bine cu o canadiană. 
Ne-au sosit niște canadiene iu
goslave Vă rugăm treceți neapă
rat pe la raionul confecții.

li ascult sfatul. Vînzătorul de 
la confecții încearcă pe mine 
vreo 8 canadiene. E convins, ca 
și mine, că a 7-a îmi vine foarte 
bine. O dată cu canadiana îmi 
împachetează și o sticluță de co
lonie pe care n-am comandat-o. 
Mă roagă să nu mă supăr dar 
este o atenție din partea condu
cerii magazinului. Îmi recoman
dă și dumnealui:

— La raionul încălțăminte 
chiar azi dimineață au sosit niște 
pantofi sport superbi. Ar fi păcat 
să nu cumpărați o pereche, s-ar 
potrivi la canadiană.

li ascult sfatul. Trec la raionul 
de încălțăminte. Grozavi pantofi! 
li încerc. Din greșeală îmi împa
chetează și încălțătorul. li atrag 
atenția :

— E gratuit. Pentru reclamă.
Are dreptate. Pe încălțător 

scrie: „Vizitați cu încredere ma
gazinul nostru" De același vîn- 
zător sînt informat că la raionul 
lenjerie bărbați voi găsi niște că
măși cu guler tare care costă 
numai 62 lei bucata. Mă duc. 
Cumpăr patru cămăși. Aici, alt 
cadou din partea conducerii ma
gazinului. Niște șervețele de 
masă tot cu reclamă.

Trec la cravate. Nu știu de ce 
plec fără să cumpăr nimic. In 
urma mea apare tovarășul Ma
nea, responsabilul de serviciu. II 
aud discutînd cu vînzătoarea.

— Dacă se mai întîmplă o 
dată, mîine nu mai lucrezi la noi.

— De ce tovarășe responsabil 7
— Clientului care a fost la 

dumneata nu i-a plăcut nimic. 
De ce nu i-ai adus din magazia 
de mină și alte cravate 7

— Vă rog să mă iertați dar 
n-am observat că a plecat fără 
să cumpere. Eram ocupată cu 
alți clienți care...

— Să nu se mai repete...
Mă întorc. Nu vreau ca din 

cauza mea, foarte drăguța vînză- 
toare de la cravate să fie conce
diată. Cumpăr 10 bucăți. De aici 
primesc cadou un fel de șan pen
tru călcat cravate.

Vizitez toate raioanele magazi
nului și, forțat parcă fiind de 
amabilitatea vînzătorilor, cum
păr : un acordeon, o bicicletă, un 
televizor, o găleată, un cărucior 
pentru gemeni (deși eu am copil 
de 18 ani), un reșou electric, o 
albie, o macara de puț american, 
o cursă de șoareci...

Dar măria sa clientul, adică eu. 
rămîn totuși pe gînduri. N-am 
găsit tocmai ce-mi trebuia. Re
zerve pentru pix. Indispoziția 
mea este insă observată chiar de 
tovarășul director Dumitru Macri 
care, amestecat printre clienți, 
veghea la buna deservire a cum
părătorilor. Cu multă amabili
tate m-a invitat in birou:

— Ce-aveți pe suflet 7
— Nimic.
— Totuși, cu ce n-ați fost ser

vit 7
— Știți, chiar înaintea mea ci

neva a cumpărat ultimele rezer
ve pentru pix și...

— Nu se poate, ați cerut rezer
ve pentru pix și n-ați fost servit 7

— N-am cerut, dar am obser
vat că nu mai sînt...

Intr-un sfert de oră... Au fost 
trimiși cîțiva băieți de prăvălie 
la magazinele din apropiere șt 
am plecat din magazinul „Bucu
rești" și cu rezerve. Directorul 
și-a cerut scuze pentru incidentul 
petrecut, mi-a dat drept despăgu
bire un pix și, strîngîndu-ne mina, 
ne-am despărțit. La ieșirea din 
magazin mărfurile cumpărate de 
mine erau deja încărcate într un 
furgonet. In momentul cînd să 
mă urc și eu in cabină lingă șo
fer, un client care a ieșit și el o- 
dată cu mine mi-a pus piedică. 
Cît sînt de lung am căzut și m-am 
izbit cu capul de bordură. In mo
mentul cînd să sosească Salvarea 
m-am trezit din somn.

A doua zi vizitez magazinul din 
visul meu plăcut. Trec prin toate 
raioanele. Peste tot furtunuri ale 
aparatelor de sudură, gropi făcu
te de constructori, var... De vreo 
5 luni, dacă nu și mai multe, în
treprinderea de construcții și re
parații București de pe lingă Sfa
tul popular al Capitalei, un fel de 
I.R.C.R., dacă nu și mai rău, reno
vează magazinul. Magazinul e fă
cut șvaițer. Astăzi găuresc pereții 
și plafoanele, trag niște țevi, mîi
ne nu le astupă, dar fac altele 
pentru că au greșit. Rafturile noi 
încep să se degradeze. Confecțiile 
și toate celelalte mărfuri sînt pră
fuite. Și cică renovarea asta, în 
ritmul in care se lucrează (azi 
n-au oameni, dar au materiale, 
mîine au oameni dar n-au mate
riale), va dura pînă la sfîrșitul a- 
nului 1968.

Urc la tovarășul director Dumi
tru Macri, li povestesc visul meu 
cu lux de amănunte. E incîntat.

— Așa visăm și noi comerțul 
dar nu depinde numai de... Peste 
puțină vreme însă visele se vor 
realiza.

In acest „nu depinde numai de" 
noi am înțeles dintr-o dată înco
tro, bate.

(Urmare din pag. I)
precizat însă că : ....faptele nu
prezintă nn grad ridicat de pericol 
social și că minorii pot fi încredin
țați părinților pentru a fi suprave- 
gheați".

Să presupunem că unul procuror 
îl vine cam greu să-șl plece urechea 
la verbul unul apărător din oficiu. 
Dar de ce o fi refuzînd să-și plece 
urechea la recomandarea anchetei so
ciale efectuate cu competență de că
tre forul tutelar al sfatului popular 7 
După ce arată starea materială și 
morală a părinților celor doi minori, 
ancheta propune, în ambele cazuri, 
aceeași soluție : „Colectivul nostru a 
stat de vorbă cu părinții și cu mino
rul și a constatat că există posibili
tățile unei supravegheri curente a 
minorului și că faptul săvîrșit este 
un accident care, cu asigurarea pă
rinților, nu se va mai repeta". Așa
dar, e limpede ca un strop de rouă. 
Totuși, instanța hotărăște internarea 
„inculpaților" într-un institut de 
reeducare. Vasăzică părinții sînt 
lăsați sau dați la o parte 
sau se retrag ei înșiși, colectivitatea 
se retrage și ea, iar minorul, care în 
cele mai multe din cazuri nici nu-și 
dă bine seamă ce-a făcut, rămîne 
singur în fața legii. Cercetînd dosa
rele celor doi minori, deveniți acum 
și infractori, m-am întrebat ce căi lo
gice a urmat instanța pentru a a- 
junge la un asemenea verdict 7 Am 
cercetat, în consecință, și Codul Pe
nal. Nedumerirea mea a crescut și 
mai mult. Articolul 144 prevede un 
șir de măsuri de siguranță șl de pe
depse, pe cît de generoase, pe atît de 
variate — libertate supravegheată ; 
reeducare morală, mustrare, închi
soare corecțională sau detențiune 
simplă. Cit de clar, de pildă, glăsu- 
lește art. 145 : „Mustrarea prevăzută 
In articolul precedent consistă în do
jenirea pe care instanța o face mi
norului în ședință publică, punîndu-i 
In vedere că dacă va mai săvîrși vreo 
infracțiune va fi pedepsit mai as
pru". De unde și cum se explică 
ușurătatea cu care minorii sînt con- 
sacrați ca infractori și, în conse
cință, sînt luați de sub oblăduirea 
părinților și trecuți sub supraveghe
rea Institutului de reeducare 7 Nu 
cumva unii reprezentanți ai legii, 
aflațl în acest circuit judecătoresc, își 
imaginează Institutul de reeducare ca 
pe o „curățătorie chimică" sui gene
ris, la al cărei ghișeu depui minorul 
„cu pete" ca peste un an sau doi să-1 
scoți „pur" și „imaculat" 7 N-ar fi 
exclus. Cercetînd însă zeci de dosare, 

desfășurîndu-mi ancheta pe mai 
multe planuri, am ajuns, deocamda
tă, să disting cîteva cauze genera
toare de asemenea „concluzii" jude
cătorești.

Am constatat că, uneori, minorul 
intrat în atenția organelor de an
chetă penală începe să fie tratat ca 
un infractor, cu mult înainte ca in
stanța judecătorească să-1 califice ca 
atare. Iar minorul care, în clipa cînd 
a luat o bicicletă, cum a fost un caz 
— un puști de 13 ani întîlnind o bi
cicletă rezemată de un zid a fugit cu 
ea să se plimbe — s-a închipuit, să 
zicem, în rolul lui Alain Delon din 
filmul „A fost cîndva hoț", va fi în- 

SINGURI IN FAȚA LEGII...
cîntat să constate că „maturitatea" sa 
a atins o asemenea treaptă — așadar 
e luat în serios. Lucrătorul de mili
ție și procurorul îi intră în joc, ex- 
citîndu-i, cu sau fără voia lor, intens 
imaginația. îl vor reține la Camera 
minorului, îl vor trimițe, însoțit de 
milițian, la procuror... Va fi intero
gat, va semna declarații, va fi supus 
unor teste psihiatrice. Și „eroul" 
nostru va evolua întocmai ca și eroul 
cărții sau filmului care l-a captivat 
s-au stimulat... Iar dacă Instanța, tre- 
cînd în grabă peste natura actului ju
decat, peste posibilitățile variate de 
a-1 pedepsi, hotărăște dintr-un foc 
internarea acestuia într-un institut 
de reeducare, atunci „jocul" minoru
lui se va împlini în toată regula. Căci 
acolo îi va fi dat să se întîlnească cu 
minori care au săvîrșit fapte și mai 
grave. „Tu ce ai făcut, mă, că ești 
aici 7“ va fi întrebat de colegul de 
clasă sau de dormitor. „Am șterpelit 
trei sticle de vermut". „Boboc, bă
iete, îi va rîde celălalt în nas. Eu am 
spart un magazin !“ Și iată-1 pe băia
tul nostru făcînd și complexe. Fără 
îndoială că profesorii, educatorii, 
maiștrii de ateliere ai institutului 
se străduiesc și, de cele mai multe ori 
cu succes, să risipească atmosfera 
nocivă proprie acestui mediu. Impuri
tăți însă vor rămîne, și există și 
șansa ca ele să fie absorbite de orga
nismul sensibil al celui încriminat. 

Așadar, există și posibilitatea ca, 
după doi ani de reeducare, să ne po
menim cu un infractor nu numai plin 
de tatuaje, ci și foarte calificat. N-aș 
vrea să fiu înțeles greșit. Nu e vorba 
de a nu ține seama de ceea ce Codul 
Penal preconizează și numește măsu
rile de siguranță și pedepse, ci de 
aplicarea lor diferențiată, stablljn- 
du-se din vreme, cu răbdare și înțe
lepciune. personalitatea minorului a- 
dus în fața judecății. In vederea atin
gerii unui asemenea scop, este nece
sară formarea și perfecționarea unor 
cadre cu o temeinică pregătire juri
dică, psihologică, sociologică și peda
gogică, competente In a analiza, ju

deca și condamna delincventele mi
norilor.

Un rol deosebit în stabilirea per
sonalității minorului trimis în fața ju
decății îl joacă ancheta socială. Aceas
tă piesă de dosar, bine concepută, re
prezintă pentru instanță o imagine 
fidelă a mediului moral, social, fa
milial și material în care s-a for
mat caracterul adolescentului jude
cat. Este, dacă vreți, printre cele
lalte piese ale dosarului penal, piesa 
cheie. Cine întoomește de obicei a- 
ceste documente de prim ordin 7 
Fie reprezentantul forului tutelar al 
sfatului popular, adică un salariat 
de la secția de asistență socială, fie 
un procuror. Din păcate, nu întot
deauna reprezentantul forului tute
lar posedă și cunoștințe de speciali
tate pentru a întreprinde investigații 
cu caracter psihologic, sociologic sau 
pedagogic. Am întîlnit însă în dosa
rele cercetate și anchete sociale în
tocmite judicios, competent, adevă
rate documente umane, însoțite de 
propuneri realiste întru rezolvarea 
dreaptă a cazului respectiv. (Am a- 
mintit mai sus cîteva exemple pozi
tive și, fără îndoială, mai pot fi 
enumerate foarte multe). Dar este 
tot atît de adevărat că m-am lovit 
și de anchete sociale elaborate în 
pripă, birocratice, fără suflet. Iar 
instanța, spre surprinderea noastră, 

în loc să le respingă drept necon
cludente, le admitea, acordîndu-le 
cuvenitul gir. Cînd asemenea docu
mente formale care se joacă în
tr-un mod condamnabil cu destinul 
minorului și al familiei sale le gă
sești întocmite și iscălite de repre
zentanți ai Procuraturii, atunci cu 
greu îți mai poți stăpîni un senti
ment de amărăciune. Mă aflu la In
stitutul de reeducare din Găiești. 
Deschid dosarul minorului N. S. și 
caut ancheta socială. Este întocmită 
de către un reprezentant al Procu
raturii raionului Tudor Vladimires- 
cu din București. Deschid și dosarul 
minorului S. F., implicat în același

proces, șl constat cu nedumerire că 
între cele două documente — de 
fapt, copii după originalele incluse 
la dosarul nr. 9 800/1966 al procesului 
— există o asemănare izbitoare de 
parcă ar fi vorba de una și aceeași 
persoană.

De pildă, în Fișa de anchetă so
cială a lui N. S. (nr. 2 873/6 081/1966), 
la întrebarea „Comportarea minoru
lui" se răspundea: „Fire independen
tă, cu tendințe spre furt și vagabon
daj". Același răspuns stereotip îl 
găsim și în Fișa de anchetă a lui 
S. F. (nr. 2 873/6 081/1966). Insă ceea 
ce ne mîhnește în mod definitiv este 
faptul că în dosarul procesului (nr. 
9 800/1966) găsim o anchetă socială 
întocmită de același procuror și care 
este ceva mai cuprinzătoare. M-am 
întrebat : de ce o fișă purtînd ace
lași număr de înregistrare șl care 
se vrea copia fidelă a celei incluse 
la dosarul procesului conține două 
aprecieri total diferite 7 Iată-le :

In fișa trimisă Institutului de re
educare, la întrebarea : „Anteceden
tele minorului, în familie și în car
tier" se consemnează : „In anii 
1964—65 a fost la Școala de reedu
care din Tg. Ocna. La școală a avut 
o comportare foarte urîtă".

în fișa inclusă în dosarul proce
sului (pag. 74), răspunsul la aceeași 

întrebare sună astfel : „Minorul 
N. S., în special în ultimii ani. după 
moartea tatălui, a avut o compor
tare foarte urîtă, generată de faptul 
că mama nu a putut să-1 suprave
gheze fiind majoritatea timpului la 
serviciu. In 1964 a mai fost internat 
la Institutul de reeducare și în 1965 
i s-a dat drumul acasă".

Deci, se poate răspunde și altfel. 
Mi s-ar putea reproșa că mă împie
dic de un amănunt. Insist însă asu
pra acestor „amănunte", căci ar tre
bui să se înțeleagă limpede că o an
chetă socială reprezintă nu numai 
pentru instanță un document de 
prim ordin, ci și pentru corpul di
dactic al Institutului de reeducare. 
Pe baza datelor furnizate de Fișa 
anchetei sociale urmează ca și pro
fesorii, și pedagogii minorului in
fractor să-și elaboreze o parte din 
planul lor de activitate educativă. 
O eroare strecurată în acest docu
ment prețios, care însoțește în per
manență dosarul celui condamnat, 
va fi ulterior perpetuată într-un 
lung și complex plan de activitate. 
De pildă, dacă educatorul lui S. F., 
ar dori să afle din Fișa de anchetă 
socială a acestuia dacă elevul său 
mai are frați sau surori va constata 
că nu are. Și va fi indus în eroare. 
Căci în familia minorului S. F. mai 
sînt încă trei copii. Tot același edu
cator, dacă va voi să afle date cu 
privire la moralitatea părinților lui 
S. F., va da peste același „Nu", a- 
dicâ părinții minorului condamnat 
nu au viciul beției, al vagabondaju
lui etc., etc. Se pare însă că reali
tatea este alta. Există la dosarul 
procesului o „Caracterizare" a ele
vului S. F., prezentată de către 
Școala generală nr. 75, și care, prin
tre altele, ne mărturisește : „...a
crescut într-o familie în care beția, 
cearta, înjurăturile se țin lanț, co
pilul manifestînd aceleași deprinderi 
urîte..." (pag. 33).

Unde-i adevărul 7 Care din aceste 
două aprecieri ar fi trebuit să se 
găsească anexată la dosarul minoru
lui S. F., internat spre reeducare : 
Fișa cu nr. 2 873/6 081/1966, întocmită 
de procuror, sau „Caracterizarea" 
școlii 7 Sau poate că amîndouă 7 Se 
gîndesc oare cei care întocmesc a- 
ceste anchete sociale, care în justi
ție au o pondere atît de mare, la 
consecințele morale ale unor fraze 
așternute pe hîrtie fără o matură 
chibzuință 7

Intîlnești, adeseori, în asemenea 
documente, aprecieri de tipul aces

ta : „Minorul vagabondează, fură, 
bate". Cuvinte goale, nici o referire 
concretă. Și petele rămîn printre 
datele biografice ale minorului de 
astăzi, dar și ale cetățeanului de 
mîine.

Ni se argumentează : „Cum să 
lăsăm minorul în supravegherea pă
rinților, dacă tatăl său e un bețiv 7“ 
sau : „Minorul a mai fost judecat... 
i s-a dat libertate supravegheată și 
iată că părinții n-au avut grijă de 
el". Nu intenționez să combat argu
mentele ce mi s-au oferit pe par
cursul documentării în această pro
blemă, căci ele conțin, în general, 
un sîmbure de adevăr și se cer ana
lizate de la caz la caz. Totuși, se 
naște, în mod firesc, o întrebare : 
Pentru a-I reeduca pe minor aplici 
un șir de măsuri de siguranță și de 
pedepse legiferate de Codul Penal. 
Dar cum aplici litera legii atunci 
cînd este vorba de un părinte vino
vat că nu și-a supravegheat copilul 
sau vinovat că nu și-a îndeplinit 
obligațiile concretizate de către in
stanță 7

Minorul S. L. a fost condamnat 
la un an libertate supravegheată. 
Părinții și-au asumat în fața jude
cății întreaga răspundere. Iată însă 
că, după un timp, au dat uitării 
propriul lor angajament. Scăpat de 
sub supraveghere, S. L. săvîrșește 
o nouă abatere. Analizîndu-i infrac
țiunea, instanța hotărăște așezarea 
minorului într-un institut de reedu
care. Așadar, copilul și-a luat partea 
lui, dar părinții 7 Doar și ei s-au 
abătut de la litera legii. Iar în a- 
ceastă privință, nimic de zis, legea 
e destul de clară : „Art. 5 875 — Ne- 
îndeplinirea îndatoririlor ce revin 
părinților sau oricărei persoane că
reia i s-a încredințat spre creștere 
și educare un minor, dacă are drept 
urmare săvîrșirea repetată de către 
un minor de acte de huliganism, se 
pedepsește cu închisoarea corecțio- 
nală de la 3 luni la 1 an sau amendă 
corecțională de la 50 la 300 lei".

★
Inima copilului rămîne plăpîndă 

chiar atunci cînd săvîrșește o aba
tere de la normele conviețuirii so
ciale. Să nu ne lăsăm furați de a- 
parențe — să ne apropiem cu grijă 
de copil, să-i ascultăm bătăile inimii, 
scoțîndu-ne vata din urechi. Și să 
nu uităm — un gest pripit, un cu- 
vînt aruncat într-o doară, o acuzație 
neîntemeiată pot cauza răni adînci, 
greu vindecabile.

Calea
Victoriei

(Urmare din pag. I)

In preajma capătului opus 
al Căii Victoriei. în zona Curții 
Vechi, au fost declanșate mari 
lucrări de restaurare. Nucleul, 
bogat în vestigii, al celei mai 
timpurii așezări a orașului, va
tra de unde au țîșnit, nestăvi- 
liți, în patru puncte cardinale, 
vectorii expansiunii urbane, este 
înscrisă în unghiul nord-vestic 
al intersecției Bulevardului 1848 
cu Dîmbovița. Această citadelă 
a istoriei — cuprinzînd rămăși
țele Palatului și Curții Dom
nești, biserica Curtea Veche, 
hanurile — al lui Manuc, Ga
broveni și cu Tei — se află în 
pragul unei redeșteptări.

Imaginați-vă pridvoarele su
praetajate, întoarse spre patru
laterul curții interioare, de la 
care viitorii clienți ai redeschi
sului Han al lui Manuc vor pri
vi cum sînt rostogolite butile 
sub bolțile cramei. în timp ce, 
de la parter, vor urca, mirosuri 
de mirodenii. îmbiind către în
căperile restaurantului de epo
că de aci. Hrubele Palatului 
Domnesc. însuflețite, oor atrage 
prin forfota lor vie pe vizita
tori. Alături, pe ulițele podite 
cu bîrne de stejar, meșteșuga
rii și artizanii își vor lăuda 
munca migălită în lemn, piele 
și os. fier forjat și aramă cio
cănită. iar bazarele împestrița
te de mărfuri își vor chema 
mușteriii. Bucureșteanul sau tu
ristul vor regăsi aici. în folosin
ță zilnică, un reprezentativ mo
zaic de scene din viata orașului 
de odinioară. Îmbinarea calei- 
doscopică de stiluri si evoci va 
pretinde, fără îndoială, mult 
discemămînt din partea anima
torilor. Așteptăm deci de la co
lectivul de cercetători. proiec
tanta executant! si beneficiari 
un rezultat ne măsura dialogu
lui angajat. în văzul lumii, cu 
istoria.
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Central al Partidului Comunist Ro
mân privind perfecționarea conduce
rii și planificării economiei acordă o 
deosebită importantă stabilirii unor 
astfel de relații între comerț și pro
ducători care să ducă la îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării 
populației cu bunuri de consum.

Decizia de cumpărare este un pro
ces specific uman tot așa de com
plex ca și personalitatea fiecărui 
cumpărător, iar oferta de bunuri de 
consum trebuie să tină seama de 
toți factorii ce o motivează. In acea
sta constă particularitatea raportu
rilor dintre comerț și industrie, al 
căror etalon de eficientă îl consti
tuie modul în care aceste ramuri 
răspund cererii populației.

Esențial este ca in raporturile din
tre cei doi parteneri să se simtă 
prezenta consumatorului cu toată 
multitudinea preferințelor sale, pe 
care comerțul să ie cunoască, indus
tria să fie în măsură să le satisfacă 
fără trine birocratice, amindoi fiind 
cointeresat! material In această 
acțiune.

In privința influențării mal active 
a furnizorilor de către comerț s-au 
obținut unele succese care se dato- 
resc și introducerii unor metode mai 
eficiente de lucru, cum este de 
exemplu contractarea fondului de 
marfă înainte de definitivarea pla
nului întreprinderilor producătoare. 
Aceasta a permis ca raporturile con
tractuale între comerț și furnizori 
să nu se desfășoare ca un „dialog 
între surzi", ci să se creeze unele 
condiții favorabile privind investi
țiile, aprovizionarea cu materii 
prime etc. incluse în plan, pentru 
satisfacerea cererilor populației. 
Efectele s-au resimțit în îmbogățirea 
structurii sortimentale a mărfurilor 
și în ridicarea calității acestora.

Deficientele existente încă indică 
necesitatea unor îmbunătățiri mai 
adinei în acest domeniu. In această 
privință este semnificativ faptul că 
în rețeaua de magazine reprezenta
tive, în care Institutul de cercetări 
comerciale urmărește frecventa ce
rerilor pe care vînzătorii nu le pot 
satisface din diverse motive, s-au 
constatat aproape 60 de mii de astfel 
de cazuri numai în primele 15 zile 
ale lunii octombrie a.c. Fără îndoială 
că multe din acestea se datorează și 
unor lipsuri organizatorice în apro
vizionarea magazinelor.

Multe din ele provin însă din oa- 
racterul încă insuficient de suplu al 
relațiilor dintre oomerț și furnizori 
în raport cu mobilitatea cererii, din 
reacțiile tardive ale industriei la ne
voile pieței. Cîteva exemple semni
ficative, în acest sens, arată că de 
ani de zile nu se satisface cererea 
la pastă de tomate, la boia de ardei, 
la articole gospodărești mărunte, la 
jucării etc. pentru care există ma
terii prime în cantități suficiente.

De mai mult timp s-a arătat că o 
cauză principală a acestei situații o 
constituie numărul mare de indica
tori stabiliți pe plan central. Am 
asistat în decursul anilor la mai 
multe campanii pentru reducerea 
acestor indicatori, dar la scurtă vreme 
după ce s-au luat unele măsuri în 
acest sens, fie că au reapărut sub 
o formă sau alta, fie că au fost in
troduși alții. Chiar în prezent, cînd 
este pusă în discuție legitimitatea 
unor indicatori pe plan central, în 
sectorul nostru, datorită faptului că 
are loc o creștere a cererii de arti
cole pentru copii și comerțul întîmpi- 
nă greutăți în raporturile cu indus
tria, unele organizații comerciale, 
pentru a avea argumente convingă
toare în tratative, preferă nominali
zarea acestor articole în planul de 
stat. Apare necesară crearea acelor 
condiții care să permită ca însăși baza 
economică a raporturilor dintre co- 
merț-industrie să ducă la reducerea 
definitivă a unor indicatori stabiliți 
pe plan central și care, așa cum s-a 
dovedit, frînează inițiativa între
prinderilor, încărcînd Inutil activi
tatea acestora.

Calea principială pentru realizarea 
acestui obiectiv este indicată în Di
rectivele Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Romăn 
din octombrie a.c. Ea se poate realiza 
prin stabilirea de raporturi directe 
între furnizorii de bunuri de consum 
și întreprinderile comerciale, utili- 
zîndu-se în acest scop contractul 
economic. Această pîrghie economică 
trebuie corelată cu unele măsuri în 
domeniul planificării și cu pregătirea 
unor condiții mai ample și în alte 
domenii.

Pentru ca la efectuarea contractă
rilor, atît industria cit și comerțul 
să poată tine seama de cererea de 
consum, este necesar în primul rînd 
ca indicatorii de plan pentru livră
rile la fondul pieței și pentru desfa
ceri să se stabilească valoric, pînă 
la nivelul întreprinderii, urmînd ca 
precizarea și desfășurarea lor pe in
dicatori fizici să se facă prin con
tracte.

în al doilea rînd, s-a dovedit ne
cesar ea în sectorul bunurilor de 
consum acțiunea de contractare să 
cuprindă un atribut nou, cu o forță 
economică stimulativă deosebită și 
anume : posibilitatea de a stabili, în 
anumite limite, prețurile unor pro
duse, precum și posibilitatea de a 
utiliza anumite stimulente fie pentru 
comerț, fie pentru industrie. O formă 
eficientă în acest scop este acordarea, 
de către industrie, a unei bonificații 
acelor organizații comerciale care 
preiau pentru desfacere produse în 
cantități și pairtizi mari și în serie 
de masă. Comerțul trebuie să facă 
eforturi sporite pentru comerciali
zarea acestor mărfuri.

în mod deosebit se pune problema 
pentru produsele de masă care pre
zintă îmbunătățiri calitative. In pro
ducția bunurilor de consum se ma
nifestă, din inerție șl comoditate, o 
«nume tendință de „stabilizare" a

Constantin IONETE 
directorul Institutului de cercetări 

comerciale

proceselor tehnologice și de menți
nere a unor caracteristici ale produ
selor, chiar dacă sint depășite de e- 
voluția tehnicii, de cerințele cumpă
rătorilor. Cercetarea pieței a dovedit 
însă că omul modern, în epoca schim
bărilor tehnice rapide, dorește ca 
ceea ce i se oferă să poarte girul 
progresului sub raportul calității, al 
aspectului, randamentului tehnic 
etc. Unii furnizori însă nu țin seamă 
de acest lucru. De exemplu frigi
derului „Fram" nu i s-au adus îmbu
nătățiri tehnice în ultimii ani, fapt 
care determină acumularea unor 
stocuri în depozite și magazine. La 
lansarea de noi produse, este indicat 
ca și industria să-și asume o parte 
din riscuri.

Desfacerea rapidă a unor mărfuri 
— ceea ce presupune și eforturi mai 
mari din partea industriei, ca în 
cazul producției de articole de modă 
în serii mici— necesită acordarea 
unor bonificații de astă dată de către 
organizațiile comerciale contractante.

Evident că pentru utilizarea acestor 
pîrghii de stimulare trebuie depă
șită rigiditatea actuală a formelor 
de prețuri cu ridicata (ale întreprin
derii, ale industriei) și cu amănuntul. 
De asemenea, raporturile directe 
între furnizori și comerț impun să

Ringuri modernizate, la 
Filatura Românească de 

bumbac din Capitală 
Foto : M. Andreescu

în regiunea Crișana sînt 
multe cooperative agricole 
care, datorită așezării lor 
geografice, alături de pro
ducția agricolă propriu- 
zisă au dezvoltat și alte ra
muri de activitate, reall- 
zînd importante venituri 
bănești. Se fac împletituri 
din papură, de nuiele, se 
confecționează mături și 
numeroase alte obiecte 
casnice. în unele unități este 
răspîndită producerea va
rului și a cărămizilor. Pen
tru dezvoltarea acestor ac
tivități, care pot aduce im
portante venituri supli

(Urmare din pag. I)

țiile și răspunderile ce le vor avea 
se vor deosebi radical de actualele 
direcții generale din ministere — 
rolul șl funcțiile ministerelor eco
nomice se vor modifica în mod co
respunzător. Degrevarea lor de 
funcțiile operative legate de condu
cerea curentă a unităților subordo
nate, de o serie de atribuții care 
vor fi preluate de centralele indus
triale, va permite ministerelor eco
nomice să-și concentreze activitatea 
pe problemele majore care privesc 
politica economică și conducerea 
generală a ramurilor și unităților 
economice.

Din contextul proiectului de Di
rective se desprinde cu toată cla
ritatea că nu se diminuează cu ni- 
mio răspunderile esențiale ale mi
nisterului în mecanismul conducerii 
centralizate a economiei. Ministerul 
economic va fi și în viitor un organ 
central de stat chemat să asigure 
realizarea politicii partidului și sta
tului in cadrul ramurii care for
mează sfera sa de activitate. Atri
butele ministerului ca organ care 
exercită conducerea unitară de ra
mură privesc. în principal, planifi
carea dezvoltării ramurii respective, 
coordonarea activității tehnice și 
tehnico- științifice, formarea și spe
cializarea cadrelor, elaborarea de 
acte normative unitare pentru în
treaga ramură, cooperarea eco
nomică și tehnico-științiflcă cu alte 
țări, controlul activității centralelor 
industriale. Ca titular de plan, mi
nisterul economic răspunde de în
făptuirea planului întregii ramuri, 
de realizarea proporțiilor în dezvol
tarea subramurilor coordonate.

Sarcini de mare însemnătate vor 
reveni ministerelor economice în do
meniul elaborării proiectului de 
dezvoltare a ramurii, ținînd seama 
de propunerile de plan ale centra
lelor industriale și de studiile pri
vind rolul și poziția ramurii respec
tive în procesul dezvoltării econo- 

se creeze și alte condiții. Cum ar fi, 
de pildă, necesitatea ca producătorii 
de bunuri de consum să poată intra 
la rîndul lor în raporturi directe și 
cu furnizorii lor de materii prime.

Pentru a putea răspunde operativ 
cererilor comerțului, întreprinderile 
producătoare de bunuri de consum 
trebuie să aibă la îndemînă fonduri 
de modernizare pe care să le poată 
utiliza pentru perfecționarea tehno
logiei, pentru dezvoltări și utilări, 
pe calea unei aprovizionări rapide și 
directe de la furnizori.

în același timp, ar fi indicat ca ele 
să dispună în mai maire măsură de 
proiecte pentru noi sortimente, mo
dele, prototipuri etc., pe care să 
le introducă în producție. în acest 
scop apare utilă organizarea de uni
tăți de creație, care să funcționeze pe 
principiul gestiunii proprii în cadrul 
centralelor industriale și să lucreze 
pe bază de contracte cu întreprinde
rile producătoare de bunuri de 
consum.

în cadrul indicatorilor de plan va
lorici și al creării treptate a unor 
condiții de aplicare largă a relațiilor 
directe, pe calea contractelor, între 
furnizori și comerț, sporesc posibili
tățile de adaptare a producției la 
necesitățile cererii, supusă unui pro
ces continuu de diversificare. Practi
ca a dovedit însă că folosirea unor 
pîrghii economice este de multe ori 
frînată de prea numeroasele instruc
țiuni și reglementări date din partea 
unor organe tutelare sau coordona
toare. Acțiunea de contractare în' 
condițiile raporturilor directe pro-

mentare cooperativelor a- 
gricole, ar fi bine ca în 
unele din ele să se organi
zeze brigăzi sau echipe 
specializate, de exemplu, 
în producerea varului, că
rămizii sau în alte aseme
nea activități. Unele din 
aceste produse deficitare 
în prezent ar facilita con
struirea de locuințe perso
nale în mediul rural.

loan BOCACIU 
vicepreședinte
Sfatul popular raional 
Beiuș

PROPUNERI
Menținerea competitivi

tății pe piața externă este 
condiționată într-o măiură 
hotărîtoare de operativita
tea cu care se asimilează 
noile produse sau se per
fecționează cele existente. 
Or, în cazul nostru meto
dologia actuală de realizare, 
încercare și omologare 
este complicată și greoaie 
din cauza numărului mare 
de organe intermediare

care avizează necesitatea, 
oportunitatea și calitatea 
produsului nou. Acest sis
tem este cu atît mai inutil 
cu cît nici unul din orga
nele respective, care avi
zează un produs, nu-și a- 
sumă răspunderea asupra 
calității lui. Propun ca să 
fie lăsată în seamă uzinei 
sarcina încercării prototi
purilor, iar organele ofi
ciale să verifice doar ca

miei în ansamblu. Activitatea de 
planificare presupune însă o funda
mentare științifică, înlocuirea unor 
metode de lucru administrative și 
subiective cu metode moderne de 
analiză șl previziune, o cunoaștere 
aprofundată și din timp a condițiilor 
din unități, astfel ca prin plan să 
fie puse în valoare toate resursele 
existente și potențiale, să se asigure 
ridicarea continuă a eficienței acti
vității economice. Ministerul va tre
bui să mobilizeze centralele indus
triale în vederea întocmirii unor 
propuneri de plan conforme cu ce
rințele crescînde ale celorlalte ra

MINISTERELE ECONOMICE
muri economice și ale schimburilor 
economice externe, precum și cu po- 

J.ile reale ale întreprinderilor. 
Desigur, indicatorii de plan pe care 
ministerele îi vor repartiza pe cen
trale industriale, după aprobarea pla
nului de stat, trebuie să exprime nu
mai obiectivele de bază ale activi
tății economice — valoarea produc
ției, un număr mic de produse (în ex
presie naturală), rentabilitatea, pro
ductivitatea muncii, fondul de sala
rii, cantitățile de materii prime, ma
terialele și utilajele de importanță 
primordială, volumul livrărilor la ex
port, volumul investițiilor etc. — ur
mînd ca centralele să aibă mai mul
tă elasticitate și competență pentru 
stabilirea în detaliu a indicatorilor pe 
toate secțiunile de plan și pentru 
precizarea indicatorilor pe întreprin
deri.

în activitatea desfășurată de 

ducători-comerț trebuie să deschidă 
drum manifestării inițiativei colecti
velor de conducere ale întreprinderi
lor comerciale în ceea ce privește 
orientarea operativă a resurselor 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației. în acest sens se impune 
să se renunțe la avalanșa de in-1 
strucțiuni și normative de amănunt 
și să se creeze un cadru mai stabil și 
de principiu care să reglementeze 
contractele economice.

O formă juridică mal potrivită 
pentru statuarea, cu un grad mai 
înalt de generalitate și în mod mai 
unitar, a cadrului de relații directe 
între întreprinderi ar constitui-o 
„codul economic". Actualul grad de 
experiență în organizarea și conduce
rea economică permite folosirea aces
tei forme de reglementare a raportu
rilor economice socialiste între între
prinderi.

Creșterea operativității în raportu
rile dintre comerț și furnizori tre
buie să corespundă și mijloacelor 
moderne de evidență șl calcul (în 
domeniul producției, desfacerii de 
mărfuri și consumului) ce vor fi 
utilizate în cadrul unui sistem infor
mațional unitar. în sfera circulației, 
de pildă, aceste mijloace vor furniza 
date cu privire la modificarea stocu
rilor, mersul vînzărilor pe sortimente 
etc. ce vor fi folosite la determinarea, 
cu ajutorul metodelor statistico-ma- 
tematice, a modificărilor și tendințe
lor cererii populației. în acest scop 
la institutul nostru va intra în 
funcțiune, încă în primele luni ale 
anului 1968, o instalație electronică 
de evidență și calcul, de capacitate 
mijlocie, ce va constitui unul din 
elementele viitorului sistem informa
țional.

în concluzie. Directivele C.C. al 
P.C.R. deschid drum asigurării de 
condiții pentru ca, prin contracte, 
comerțul și furnizorii să-și asume 
obligații ferme, fundamentate pe ce
rerea cumpărătorilor și posibilită
țile economiei — a căror îndepli
nire va duce la îmbunătățirea apro
vizionării populației, la creșterea 
randamentului întreprinderilor co
merciale și industriale.

ministerele economice în domeniul 
planificării, accentul va trebui să 
cadă pe planificarea de perspectivă, 
elaborarea acestor planuri trebuind 
să constituie o preocupare perma
nentă și nu o activitate cu caracter 
de campanie. După cum se arată în 
proiectul de Directive, conducerea 
eficientă a ramurilor presupune în
tocmirea unor planuri de perspectivă 
pe perioade îndelungate șl o îmbu
nătățire continuă a acestora pe baza 
elementelor noi, generate în princi
pal de dezvoltarea rapidă a progre
sului tehnic. Experiența noastră a de
monstrat cu prisosință utilitatea unor

planuri de perspectivă de lungă du
rată, cum este, de pildă, cazul pla
nului de electrificare. în lumina ex
perienței și a neajunsurilor de pînă 
acum, ministerelor economice le re
vine sarcina de a îmbina mai strîns 
planificarea curentă cu cea de per
spectivă. Ele trebuie Bă asigure o 
bună continuitate a proceselor eco
nomice nu numai între planurile a- 
nuale, dar și între planurile cinci
nale, pe baza studiilor și programe
lor privind proporțiile, nivelurile și 
ritmurile de dezvoltare a subramu
rilor și a ramurii în ansamblu, în 
concordanță cu cerințele generale ale 
economiei naționale și ale obținerii 
unei eficiențe economice superi
oare.

Ritmul impetuos al progresului teh- 
nico-științific contemporan obligă 
fiecare minister economic să asigure 
o documentare aprofundată și rapl-

Ca organe locale ale administra
ției de stat, comitetele executive 
ale sfaturilor populare au de re
zolvat probleme tot mai complexe, 
legate de dezvoltarea industriei lo
cale, sporirea continuă a produc
ției agricole, gospodărirea orașelor 
și satelor, buna desfășurare a ac
tivității unităților comerciale și de 

PREROGATIVE
LĂRGITE
deservire, a instituțiilor de învăță- 
mînt și sanitare etc. Ele trebuie re
zolvate cu competență și spirit de 
răspundere, direct și operativ, res- 
pectîndu-se legile statului, aceasta 
fiind o condiție esențială pentru 
progresul economic și social-cultu
ral al orașelor și satelor.

In calitate de jurisconsult, am 
avut prilejul să constat că rezol
varea operativă a multora dintre 
aceste probleme este îngreunată — 
așa cum se arată în documentul 
plenarei C.C. al P.C.R. din octom
brie a.c. cu privire la îmbunătăți
rea organizării administrativ-teri- 
toriale a României și sistematiza
rea localităților rurale — de exis
tența a două verigi intermediare 
(raionul și regiunea) între unități
le de bază și organele centrale. Ele 
creează paralelisme și suprapuneri.

racteristicile și performan
țele pe care le oferă uzina 
în norma internă șl pros
pectele legate de produs.

Iulian CAZACU 
inginer șef de concepție 
Uzinele „Tractorul* 
Brașov

Propun să se creeze o 
centrală industrială numai 
pentru îngrășăminte chimi
ce, iar în componența ei 
să existe și o întreprinde

dă asupra tendințelor mondiale șl pe 
plan național ale dezvoltării tehnicii 
din ramura de care se ocupă, să 
elaboreze orientări de bază și cu ca
racter unitar privind dezvoltarea 
progresului tehnio pe întreaga ramu
ră, să coordoneze întreaga activitate 
de cercetare pe ramură și să spri
jine unitățile în crearea condițiilor 
necesare aplicării în practică a linii
lor generale. Experiența mondială a- 
rată că unitățile de producție, oricît 
de mari ar fi dimensiunile lor, au 
totuși posibilități limitate în ce pri
vește explorarea și documentarea a- 
supra realizărilor celor mai noi ale 

tehnicii moderne, precum și în co 
privește găsirea căilor celor mal in
dicate pentru aplicarea acestora în 
condițiile fiecărei întreprinderi, re- 
curgîndu-se, chiar în țările capita
liste, la diferite forme de coordona
re a acțiunilor de introducere a teh
nicii noi. Iată de ce o atare coordo
nare va rămîne de esența activității 
unui organ de concepție cum este 
ministerul economic, centralele in
dustriale șl întreprinderile urmînd 
să-și axeze eforturile asupra moda
lităților de aplicare a liniilor gene
rale ale dezvoltării tehnice în ra
mura respectivă.

Un cîmp larg de activitate se des
chide ministerelor economice și in 
domeniul comerțului exterior. în 
condițiile dezvoltării și diversifică
rii relațiilor economice cu alte țări, 
ministerelor economice le va reveni 
sarcina de a coordona importurile 

îngrădesc inițiativa și diminuează 
răspunderea organelor locale ale 
administrației de stat. Voi încerca 
să arăt temeiurile acestei afirmații 
prin cîteva exemple.

Unitățile de industrie locală și 
gospodărie comunală primesc cu 
mare întârziere și, uneori, defor
mat îndrumarea tehnică de specia

litate, din cauză că la nivelul ra
ionului nu sînt cadre competente 
de specialitate. In această situație, 
sarcinile sau recomandările tehni
ce sînt plasate secțiunii de planifi
care. Aceasta, la rîndul ei, se limi
tează la copierea și transmiterea 
materialelor primite către între
prinderile subordonate raionului.

In rezolvarea unor probleme lo
cale, regiunea și raionul sînt orga
ne cu aceeași competență. Și re
giunea și raionul au inspectori ad
ministrativi, instructori ai secțiu
nilor organizatorice, inspectori de 
învățămînt etc., care îndeplinesc a- 
celeași atribuții: îndrumarea și 
controlul activității comunelor. A- 
cest paralelism în îndrumare și 
control creează adeseori confuzii în 
aplicarea unor dispoziții legale. In
spectorul regional dă o anumită în

re de reparații pentru uti
laje care să execute toate 
lucrările de reparații capi
tale anuale. Se va asigura 
astfel un sector productiv 
cu comenzi ferme în ca
drul centralei și se vor eli
mina cheltuielile mari care 
se fac cu transportul utila
jelor la diferite uzine din 
țară pentru reparații capi
tale.
Nicolae GRĂDINARU 
directorul
Uzinei de superfosfat 
și acid sulfuric — Năvodari

de materiale pentru producție și de 
mașini și utilaje pentru investiții 
curente, care cuprind o gamă largă 
de produse și necesită o mare ope
rativitate, precum și exportul de 
produse comun mai multor centrale 
industriale. Totodată, întrucît rezol
varea problemelor numeroase șl 
complexe ce le ridică cooperarea cu 
alte țări necesită mobilizarea unui 
important potențial material și 
uman, precum și o ridicată speciali
zare pe linia procesului tehnologic, 
realizarea acțiunilor de cooperare 
va trebui să intre tot în sfera de ac
tivitate a ministerelor economice.

Ca organ care exercită conducerea 
unitară de ramură, ministerului eco
nomic îi va reveni sarcina de a pre
găti șl aproba acte normative la spe
cificul de ramură, pe baza actelor 
normative cadru elaborate de orga
nele centrale de sinteză, de a rezol
va problemele mai importante care 
privesc aplicarea acestor normative, 
precum și de a elabora normative 
tehnice de exploatare, de protecția 
muncii, de urmărire a eficienței eco
nomice pe întreaga ramură. în a- 
ceastă ordine de idei, cred că a de
venit necesar ca organele centrale 
de sinteză să fie descongestionate de 
problemele legate de interpretarea 
actelor normative, de aplicarea con
cretă, în detaliu, a acestor acte, 
transferîndu-le asupra ministerelor 
economice și, în mare măsură, chiar 
asupra centralelor industriale și în
treprinderilor. Spun aceasta, întru
cît în aplicarea acestor acte norma
tive care privesc diferite domenii 
ale activității economice se solicită 
în prezent numeroase avize, multe 
din ele inutile, care limitează com
petența și diminuează autoritatea 
ministerelor economice.

Fără a anticipa în amănunt asupra 
modalităților concrete în care minis
terele economice își vor exercita a- 
tributele privind controlul centralelor 
industriale, cred că acest control va 
trebui să se axeze pe aspectele de 
ansamblu ale activității lor econo
mice, pe urmărirea unor obiectiv» 

drumare, iar cel raional alta. Deci, 
prin paralelism, caracterul unitar 
al muncii de îndrumare și con
trol, care constituie unul dintre 
principiile de bază ale administra
ției de stat, se pierde în mare mă
sură. Din această cauză, multe pro
bleme nu sînt rezolvate în spiritul 
celei mai desăvîrșite legalități. Iată 
de ce consider că prin aplicarea 
principiilor cu privire la îmbună
tățirea organizării administrați v- 
teritoriale, care prevăd crearea de 
județe, ca unitate administrativă 
cu legătură directă atît cu unitățile 
de bază — comuna și orașul — cît 
și cu organele centrale, asigură ca
racterul unitar al muncii de îndru
mare și control.

Găsesc că este bine să se modifi
ce actuala legislație privind com
petența orașelor și comunelor în 
așa fel îneît o bună parte a pro
blemelor care în prezent se rezolvă 
la nivelul raionului să fie rezolva
te mai bine de către comună și o- 
raș. In cadrul comunelor, după 
cum se știe, își desfășoară activita
tea numeroase cadre de specialita
te : învățători, profesori, medici, 
directori de cămine culturale. Ei 
sînt angajați, îndrumați și contro
lați de către raion. Deci, sfatul 
popular comunal care, potrivit le
gii, trebuie să răspundă de activi
tatea din comună, n-are posibilita
tea să coordoneze munca acestora. 
Și o altă dificultate : cadrele men
ționate sînt plătite de către Paion. 
Cînd se face plata salariilor, spre 
centrul raional pornesc din toate 
comunele sute de oameni. La Bu
zău, de pildă, raion cu 49 de comu
ne, se deplasează lunar un număr 
de 49 învățători, zeci de medici, a- 
genți veterinari, casieri comunali 
pentru a ridica salariile. Aceasta 
stînjenește în mod serios activita
tea în comune. Se înregistrează nu
meroase lipsuri „motivate" de la 
serviri, multe necazuri la dispen
sare, în școli etc. In plus, cheltuie
lile de deplasare și transport, su
medenie de formalități și corespon
dență. Anual, în regiunea Ploiești, 
se cheltuiesc peste 350 000 lei cu 
indemnizațiile de deplasare și chel
tuielile de transport pentru plata 
salariilor la comune. Spre a s» 
evita pe viitor neajunsurile arăta
te, socot că este bine ca posturii» 
tuturor cadrelor de specialitate, 
care fși desfășoară activitatea pe 
raza comunei, să fie prevăzute șl 
plătite din bugetul sfatului comu
nal.

Pentru a da posibilitate cetățeni
lor de a soluționa litigiile mărunte 
dintre ei la nivelul comunei, so
cotesc că este necesar să se lărgeas
că și competența comisiilor de îm
păciuire de la comune, dîndu-li-se 
posibilitatea de a rezolva litigii de 
natură civilă pînă la o valoare de 
10 000 de lei. In felul acesta, s-ar 
evita pierderi de timp inutile pen
tru deplasări la orașe, cheltuieli 
de judecată și aglomerarea justi
ției cu litigii mărunte.

Aplicarea principiilor de bază a- 
doptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 5—6 octombrie va conduce la 
lichidarea maldărelor de corespon
dențe, a pierderii unui mare vo
lum de muncă și timp, la economi
sirea unor sume importante. 
Și, ceea ce este mai important: 
populația comunelor și orașelor va 
fi mai bine, mai operativ deservită, 
aplicîndu-se corect legislația în vi
goare.

Hugo DOLJAN
șeful oficiului juridic al Sfatului 
popular al regiunii Ploiești

și acțiuni de importanță deosebită, 
pe cultivarea unor metode de con
ducere modernă și a unui spirit de 
înaltă răspundere al organelor de 
conducere din centrală pentru rezol
varea problemelor în contextul ce
rințelor crescînde ale economiei — șl 
nu pe aspectele de detaliu din acti
vitatea acestor unități sau a între
prinderilor din subordinea lor. Ori
cum, în sprijinul șl controlul asupra 
centralelor industriale nu trebuie să 
se mai reediteze, sub nici un motiv, 
practicile de dădăceală, de tutelă 
măruntă. Controlul va trebui să fie 
operativ, competent șl eficient, ur
mărind îndeosebi să prevină defi
ciențele.

Din cele arătate apare evident că 
se întărește rolul ministerului eco
nomic ca organ de concepție și de 
conducere unitară pe ramură. Ca 
urmare, devine necesară o încadrare 
a compartimentelor din minister, ast
fel reconsiderate, cu cadre de înaltă 
calificare și experiență pentru a face 
față importantelor atribuții care le 
revin. Totodată, ministerele își vor 
simplifica șl reduce aparatul opera
tiv de execuție, de specialiștii res
pectivi avînd mare nevoie noile cen
trale industriale și organizațiile de 
cercetări și de proiectări. în aceste 
condiții, ministerele vor trebui să nu 
mai intervină direct, să nu mai ia 
hotărîri în problemele curente ale 
activității centralelor industriale, ci 
să stimuleze puternic inițiativa lor și 
să le sprijine în permanență în înde
plinirea atribuțiilor largi ce le re
vin ; numai astfel ministerul econo
mic își va putea concentra forțele a- 
supra sarcinilor majore care privesc 
dezvoltarea ramurii pe care o con
duce.

Aplicarea prevederilor cu prlvir» 
la perfecționarea conducerii indus
triei, apropierea acesteia de produc
ție și realizarea unui mecanism eco
nomic mai mobil, mai flexibil, vor 
contribui la ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii activități eco
nomice.
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în vizită la muzsu (Foto : R. Costin)

„Romeo și Julieta" Alecu Ivan Ghilia
la Teatrul Național din Buturești

Gu spectacolul prezentat joi sea
ra de colectivul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" a fost readusă la 
rampă, după aproape două dece
nii, celebra tragedie „Romeo și Ju- 
lietaa de William Shakespeare. 
Textul traducerii lui St. O. Iosif 
este revizuit de acad. Al. Philip- 
pide. Regia spectacolului este sem
nată de Vlad Mugur, decorurile ți 
costumele aparțin lui Jules Pera- 
htm, iar partitura muzicală lui Pas
cal Bentoiu.

Principalele roluri sint interpre
tate de Ion Caramitru și Silvia Po
povici (înfățișați in clișeul alătu
rat). Din distribuție mai fac par
te Eugenia Popovici, Gheorghe Co- 
zorici, Nicolae Brancomir, Al. Ale-

xandrescu-Vrancea, Marietta Decu- 
lescu, Ileana Stana Ionescu, Con
stantin Diplan, Damian Crișmaru, 
Constantin Bărbulescu, Constantin 
Rauțchi, Liviu Crăciun, Gabriel 
Dănciulescu, Matei Alexandru fi 
alții.

„ÎNGERI

MUL TI LA TERALITA TEA
spiritului universitar

Se știe că eficiența științei este 
poate cel mai puțin un datum sau un 
rezultat obținut pur și simplu auto
mat, prin asigurarea unor condiții o- 
biective optime — mijloace materiale 
corespunzătoare, metode de cercetare 
și tehnici aplicative adecvate, plani
ficare, conducere competentă, control 
sistematic ș.a. Alături de toate aces
tea, rolul decisiv în procesul investi
gației revine incontestabil factorului 
subiectiv, personalității cercetătorului, 
așa cum de altfel și în producție cea 
mai însemnată și de-a dreptul neîn
locuibilă forță de producție — spre 
care trebuie să se orienteze mai ener
gic însăși cercetarea științifică — o 
constituie tot omul.

Pregătirea și perfecționarea cadre
lor de cercetare vizează, desigur, nu 
numai înarmarea lor cu o concepție 
filozofică superioară, cu o gîndire 
profundă și creatoare, cu un vast ma
terial informațional, cu aptitudini 
profesionale certe, cu tehnici măiestri
te de lucru, ci îndeosebi — și acest 
obiectiv ar trebui și mai pregnant, 
mai categoric formulat ca principiu 
de bază pentru școala noastră supe
rioară — cu o înaltă și desăvîrșită fi
zionomie morală, atitudine etică față 
de muncă, față de sine, față de viață 
și față de știință, de adevăr. După 
părerea mea, pasiunea pentru adevăr 
trebuie să devină o componentă struc
turală a personalității cercetătorului. 
Creativitatea gîndirii, chiar genialita
tea ei orientată spre obiective anti
sociale, antiumane, ca și impostura 
pseudosavanților profund viciați ca
racterologic sînt trăsături deopotrivă 
de incompatibile cu fizionomia mo
rală a cercetătorului autentic, călă
uzit în munca sa de înaltele principii 

. ale moralei comuniste.
în formarea cadrelor de specialiști 

și cercetători pentru toate domeniile 
activității umane, școlii noastre supe
rioare îi revin îndatoriri de mare res
ponsabilitate moral-politică și socială. 
Prin întregul climat instructiv-educa
tiv și de cercetare științifică, învăță- 
mîntul este învestit cu mandatul de 
a contribui multilateral și eficient Ia

Conf. univ. E!ena MAFTEI
Universitatea București

formarea profilului moral și intelectual 
al viitorului specialist și cercetător. 
Acești primi pași sînt decisivi pentru 
configurarea personalității angajate 
pe calea anevoioasă a științei și toc
mai de aceea ei nu pot fi făcuți la 
risc, la întîmplare și oricum, de către 
oricine.

Dezvoltarea învățămîntului supe
rior, ce constituie încă terenul unor 
însuflețite și fecunde dezbateri, con
fruntări de opinii și sugestii, implică 
stringent și anihilarea unor deficiențe 
etice cu vădit caracter frenator. li
nele neajunsuri prezente în desfășura
rea procesului instructiv-educativ din 
facultăți, lipsa de profunzime și spi
rit creator a unor cursuri, insuficienta 
legătură cu cerințele majore ale so
cietății noastre ne îndeamnă să mili-

și experiență, ar putea contribui din 
plin la însușirea temeinică și la lega
rea cunoștințelor de viață, și nu mai 
puțin, la formarea atitudinii receptive 
față de nou, la cultivarea spiritului 
de exigență, disciplină conștientă, pre
cum și a unei atitudini adecvate față 
de muncă, efort, dificultate, răspun
dere — calități de primă importanță 
în pregătirea oricărui tînăr pentru 
viață și profesie.

Unui bun specialist trebuie să i se 
cultive interesul pentru investigarea 
științifică, pasiunea pentru rigoare și 
adevăr — trăsături caracteristice 
omului dornic să realizeze ceva 
măreț, de interes social și uman, 
perspectivă spre care țintește și 
la care visează optimist orice tînăr. 
O modalitate de satisfacere a aces-

puncte de vedere

simț de răspundere spre însușirea ști
inței, culturii, a unui stil creator și 
personal de gîndire și muncă, a unui 
ethos profesional.

Intelectul și fizionomia morală a 
tineretului pot fi înrîurite cu efecte 
decisive, mai ales prin exemplul per
sonal. A-i educa pe studenți înseam
nă a participa la viața și frămîntările 
lor, a-i sfătui și îndruma cu bună
voință și taot, a le cunoaște bucuriile 
și eșecurile, a le cultiva cu orice pri
lej încrederea în viață, în oameni, în 
forțele proprii, în triumful adevăru
lui, a le dezvălui perspectivele și uti
litatea socială a profesiunii alese.

Cei mai mulți dintre studenții noștri 
sînt încă adolescenți, la vîrsta mari
lor frămîntări sufletești, a căutărilor, 
a nevoii de autodefinire, de confe
siune și afecțiune. Prin studiu și con
tinuă confruntare cu realitatea, sub 
îndrumarea atentă a pedagogilor, ti
nerii își deslușesc treptat problemele 
vieții interioare, își determină scopul 
major la nivelul unei motivații supe
rioare, își mobilizează toate resursele 
în vederea realizării lui. Evident, iz
butesc să convingă și să modeleze 
sensibilitatea nuanțată a tinerilor nu
mai acei pedagogi convinși ei înșiși 
că îndeplinesc o misiune complexă, 
dar nobilă și mare. Tînărul aprecia- 

concluzii, fiind receptiv la 
și îndrumările celui care stă

în fața lui cu înțelepciunea vîrstei, 
cu căldura afecțiunii morale, cu auto
ritatea științei.

In consecință, nu numai stilul mun- 
pedagogice, dar și cel de cerce- 
științifică (individual sau colec- 

din instituțiile de învățămînt su-

Foto : Gh. Vințilă

la Tg. Mureș

tv
18,00 — Stadion. Emisiune de ac

tualitate sportivă.
copii. A.B.C. — 
Mic atlas în ima-

18.30 — Pentru
De ce 7 
gini.

19,00 — Pentru
Muzica 
zintă Sniaranda Oțeanu.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Agenda dv.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 — studioul muzical. Val

sul (I).
20.30 — Ecran literar.
21,00 — Reflector.
21,20 — Film artistic „Doamna de 

de pe șine" — comedie mu
zicală, producție a studiou
rilor din R. S. Cehoslovacă.

22,40 — Telejurnalul de noapte.

tineretul școlar, 
șl... toamna. Pre-

teatre

tăm cu mai multă hotărîre pentru 
realizarea unui autentic și eficient cli
mat universitar, a unor relații peda
gogice întemeiate pe știință contem
porană, exigență, încredere și prețuire 
reciprocă. Explorate cu pasiune, utili
zate cu discemămînt și responsabili
tate morală față de elementul uman 
— care constituie cea mai viguroasă 
și singura neînlocuibilă forță socială 
a viitorului — modalitățile adecvate 
țelului respectiv sînt, se știe, diferite, 
dar unitare, convergente prin efectul 
scontat. Din ansamblul acestora com
petența, personalitatea științifică, mă
iestria pedagogului, într-un cuvînt fi
zionomia sa morală și intelectuală de
țin o forță „magică" de înrîurire a 
sufletului tînăr, sensibil și profund 
receptiv la rosturile și adevărurile 
majore ale vieții. Poate tocmai de 
aceea, un bun pedagog, specialist 
nu trebuie să se transforme într-un 
difuzor de opinii reci, indiferen
te, fără relief și culoare sau să ră- 
mînă la postura de simplu interpret 
al acestora. El este dator, dacă aderă 
la ele s-o facă din convingere și mo
tivație adîncă, iar dacă le infirmă să 
se sprijine pe argumente temeinice, 
pe criterii obiective, fiind — se înțe
lege — exponentul celor mai îna
intate opinii științifice, filtrate cu 
discemămînt personal. Ideile pro
pagate printr-o angajare morală de al
titudine sînt de altfel și cele mai 
convingătoare; ele stîmesc interesul, 
pasiunea cunoașterii, formează reale 
calități intelectuale, stimulează crea
tivitatea gîndirii, evoluția aptitudinilor 
generale și speciale, fiind urmărite cu 
spirit de disciplină și participare ac
tivă de către cei tineri.

Superficialitatea, improvizația, dile
tantismul sînt, de asemenea, incom
patibile cu ținuta morală a unui pe
dagog preocupat de eficiența și în
cărcătura informațională a cunoștințe
lor vehiculate. Aceste carențe ale sti
lului muncii didactice ce se mai în- 
tîlnesc încă în rîndul corpului profe
soral întrețin și generează fenomenul 
de supraîncărcare și irosire a timpu
lui și adeseori de malformare a cali
tăților spirituale ale studenților. înlă
turarea consecințelor implică, se în
țelege, corectarea acestui stil defec
tuos, precum și renunțarea la a- 
cele cunoștințe lipsite de semni
ficație informațională și

/

tor cerințe ar fi desigur și aceea 
de antrenare a studenților cu vădite 
aptitudini pentru cercetarea științifică, 
în colectivele cadrelor didactice, spre 
a-i putea iniția și îndruma cu com
petență și autoritate morală. în felul 
acesta, însăși orele de consultații ar 
fi mai solicitate, iar studenții s-ar 
edifica în timp util asupra bibliogra
fiei, a problemelor esențiale, asupra 
metodelor de cercetare, de organizare 
a studiului, năzuind activ și cu înalt

căi pedag< 
tare 
tiv) < 
perior sau cele de profil special se 
cere creat și întemeiat pe o bază 
etică luminată de concepția noastră 
socialistă despre viață, despre muncă 
și responsabilitate, despre om.

La secția maghiară a Teatrului 
de stat din Tg. Mureș, a avut loc 
premiera piesei „Petru Rareș" de 
Horia Lovinescu. In rolurile princi
pale au evoluat actorii: Toth Ta- 
mâs (Petru Rareș), Lohinszky Lo- 
rănd (Roșea), Ferenczy Istvăn (Io- 
niță), Tanai Bella (Maria), Bănyai 
Măria (Elena Despotovna), Csorba 
Andrăs (Soliman), Tamăs Ferenc 
(Hunt), Băcs Ferenc (Mihu), Tarr 
Lăszlo și Kiss Lăszlrj (cei doi os
tași). Regia e semnată de George 
Teodorescu, decorurile de Ștefan 
Hablinski, iar costumele de Mircea 
Nicolau.

Cu prilejul premierei, în holul 
Teatrului de stat din Tg. Mureș a 
avut loc deschiderea unei expoziții 
cuprinzînd fotocopii după fresce, 
hărți, gravuri etc., organizată de 
secretariatul literar al teatrului cu 
concursul Bibliotecii 
„Teleki-Bolyai".

documentare

BICIUIT!"
Evolutia din ultimii ani a prozei 

noastre a pus în evidentă, alături de 
alte tendințe fertile, și una extrem 
de interesantă, ce si-a dovedit via
bilitatea prin nuvelele și povestirile 
publicate de Ștefan Bănulescu, 
Fănuș Neagu. Alecu Ivan Ghi
lia, cîteva din lucrările lor în- 
Scrilndu-se printre piesele de rezis
tentă ale literaturii ultimilor ani. Mi 
se pare că nu numai ei, ci și alți 
creatori din generațiile mai tinere 
— fenomenul fiind deopotrivă vizi
bil si în domeniul artelor plastice si 
al creației muzicale — caută sur
sele înnoirii în straturile mai adînci 
ale sufletului popular, ale univer
sului spiritual folcloric de o va
rietate si o bogăție infinită. Fără în
doială. modalitățile artistice sînt 
deosebite, filoanele captate de fie
care dintre ei nu se interferează si 
nu dau sentimentul repetiției. Aceas
ta denotă că departe de a fi un u- 
nivers închis, rămas undeva în urmă 
pe scara timpului, fondul de gîn- 
dire si simțire popular se dovedește 
apt să dea impulsuri unor înnoiri 
adevărate, atît în ce privește evo
luția unor individualități scriitori
cești, cît șl a literaturii noastre în 
genere.

Gîndurile acestea le-am avut ci
tind noul roman al lui Alecu Ivan 
Ghilia; autorul abandonează de a- 
ceastă dată legile și canoanele cla
sice ale construcției epice, nu 
mai ține seama de înlănțuirea 
riguroasă a episoadelor ca în 
proza de tip tradițional. Realul se 
proiectează în vis. acțiunea princi
pală se întretaie aproape simultan 
cu alte fire adiacente care apar si 
ocupă apoi un loc dominant. Stă
rile sufletești sînt adeseori sugera
te. autorul neoferind imediat expli
cații. lăsînd adeseori ca ,.misterul" 
personajului să se dezlege abia mai 
tîrziu. Toate acestea nu-ti dau însă 
senzația că autorul a căutat cu orice 
chip un procedeu alambicat, ci că 
alternanta de planuri este urmată 
de logica acțiunii însăși, așa cum în 
literatura populară tărîmul realului 
si cel al fantasticului se condițio
nează si se explică reciproc. Mal 
mult decît atît. caracterul modern 
al noii sale cărți nu vine numai din 
formulele epice folosite, ci si din 
structura intimă a personajelor, sur
prinse în momentul trăirii unor 
stări sufletești excepționale.

Ne aflăm în perioada de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial, undeva 
Moldova, bîntuit 
tățile unei epoci 
siguranță, apăsat
trul morții. Negostina, 
tînără. și soacra ei trăiesc uneori 
adevărate zile de coșmar, păstrîn- 
du-și însă nealterată acea forță su
fletească lăuntrică ce le face să în
frunte cortegiul de lipsuri materiale 
si umilințe morale pe care războiul 
le aducea. Mama, personaj ce de
vine la un moment dat o eroină cu

într-un oraș din 
de toate calami- 
de sărăcie, ne- 

mereu de spec- 
o femeie

cunoaște drama 
risipită în lume, 
timp, regăsiți u-

valoare de simbol, 
căutării fiilor săi 
rătăcit! pentru un 
neori, iar apoi, cum este cazul cu 
cel mai tînăr dintre ei. Miluță, pier
dut pentru totdeauna. E un zbu
cium de o mare tensiune sufleteas
că. în care se simte acel fond moral 
sănătos si acea omenie populară ce 
nu cunoaște compromisul. Bătrîna nu 
se aseamănă cu Vitoria Lipan, femeie 
ce impune printr-o voință ieșită din 
comun. Ea este mai degrabă un re- 
ceptacol al durerii, un suflet asu
pra căruia s-au prăvălit toate ne
cazurile lumii si i-au pustiit, fără 
să-1 usuce sau să-1 doboare. Ea își 
recheamă necontenit băieții. îi are 
lîngă sufletul ei, prezenta lor este 
permanentă si constituie suportul e- 
xistenței sale. în raporturile cu Ne- 
gostina, bătrîna ne poate părea 
dură, egoistă chiar. Și aici aș 
vedea una din intuițiile cele mai 
precise ale prozatorului Ghilia. care, 
mergînd pe muchea de cutit a unei 
relații umane în general tocite, a 
izbutit să ne contureze, fără osten
tație. două destine pe care chiar 
dacă diferența de vîrstă le face la 
un moment dat să trăiască sub sem
nul încordării, nici una din ele nu-și 
atrofiază trăsăturile sufletești și 
ajunge la dezumanizare.

Cu toate asperitățile fatale ce 
tervin si se agravează mai ales

cronica
literară

nu

in-
D«

erodează 
O undă 
fără în- 
obiectiv 

oricît ar

• Un taxi pentru Tobruk : Patria — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
« O fată fericită : Luceafărul (completare Stîrcul, 
pasăre reptilă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45; 
Feroviar — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Excelsior 
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, (la ambele 
completarea Armonie), Modem (completare Labora
torul vieții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Loana : Sala Palatului (seria de bilete 2166 — 
ora 17,30 și seria 2167 ora 20,30), Republica (comple
tare Mieii înotători) — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ;
19.15 ; 21,30, București (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Profesorul distrat : Capitol (completare Aventu
rile lui Bobo-City) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, Gloria (completare Ziua recoltei 1967) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15;
18.30 ; 20,45.
• Ocolul : Central (completare Efemere) — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Program de scurt metraje belgiene s Cinema
teca — 10 ; 12 ; 14.
• Zece negri mititei : Festival (completare Micii 
înotători) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Grivlța 
(completare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Tomls (completare Tămăduire) — 
8—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30, Flamura (com
pletare Aventurile lui Bobo-City) — 9 ; 11,15 ; 13,80; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
e Sindbad marinarul : victoria (completare Ori
zont științific nr. 9/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

18,30 ; 20,45, Buțegl (completare Micii înotători) — 
9—13 ta continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Salvele Aurorei : Lumina (completare Efemere) 
— 18,30 ; 20,30.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Cele două orfeline : Doina — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
• Singur pe lume : Union (completare Băiețelul 
c»re făcea totul pe jumătate) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Galapagos — Retrospectivă jubiliară : Timpuri 
noi — 9—21 în continuare.

cinema
• Operațiunea Crossbow : Giuleștl (completare Le
genda) — io ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Aurora (completare 
Orașul) — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Agonie și extaz : Dacia — 7,30—20,45 în continuare, 
Drumul sării (completare Permanențe) — 14,30 ; 
17,15 ; 20.
• Climate : Buzeștl — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Femeia necunoscută : Ferentari (completare 
Gustav un adevărat bărbat) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări : Unirea (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Lumina — 8,30—16,30 în continuare.

• Oameni ta rulotă : Flacăra (completare Orizont 
științific nr. 9/1967) — 14,30—20,30 în continuare.
• Procesul de la Verona : Vitan — 14 ; 16,15 ; 18,30; 
20,45.
• Un Idiot la Paris : Miorița (completare Despre 
fumat) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Volga 
(completare Pilule II) — 9,30—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
• Spartacus (ambele serii) : Popular — 15,30 ; 19,30.
• Prostănacul: Arta (completare Baronul) — 9—18 
în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Marele restaurant : Munca (completare Băiatul șl 
cărbunele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Căutătorii de aur din Arkansas : înfrățirea între 
popoare (completare Favoritul) — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Subteranul : Moșilor (completare Pilule II) — 
15 ; 17 ; 19 ; 21, Cotroceni (completare Favoritul) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard : Cosmos (com
pletare Orașul fără străzi) — 14,30—20,30 în con
tinuare.
• Cum să furi un milion : Colentina (completare 
Gustav nu-și cumpără mașină) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Veselie la Acapulco : Floreasca (completare Ba
ronul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sfidarea: Rahova (completare Micii înotători) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Amprenta : Progresul (completare Băiatul și căr
bunele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Pasărea Phonix ; Lira — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Testamentul incașului : Crîngași (completare Bă
iatul șl cărbunele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

UCENICII ACTORI

măsură ce sfîrșitul bătrînel se apro
pie. între cele două femei simțim că 
există acea solidaritate sufletească, 
forjată în perioada de mare și defi
nitivă încercare morală: războiul. 
Fără îndoială, personajul esențial este 
Negostina. femeie încă tînără. al că
rei drum în viată și ale cărei aspi
rații spre fericire au fost înecate în 
norii și mîlul războiului și al ur
mărilor sale. în definitiv și Negos
tina mi se pare a fi un simbol al 
femeii care din tinerețe, neînarma
tă încă în lupta cu viata, trebuie 
să înfrunte un mediu pestilential, o 
lume informă, derutantă uneori și 
rău intenționată alteori. Destinul Ne- 
gostinei este sinonim cu drumul cu
ceririi și afirmării demnității u- 
mane. Clocotul tinereții, aspira
ția firească spre fericire, starea de 
anxietate provocată de incertitudi
nile războiului, disperarea, resemna
rea. toate acestea care vin si trec o 
dată cu anii, ca să reapară cu mai 
multă putere uneori, nu 
fondul moral al eroinei, 
de simpatie îi învăluie, 
doială, ființa, oricît de 
s-ar sili să fie autorul si
vrea să iasă din matca cea adevă
rată a talentului său literar. Dar a- 
ceasta nu supără și nu dă romanu
lui o patină sentimentalistă. după 
cum nici clocotul vieții prezent și el 
în firea acestei femei, nu conferă 
cărții o notă senzuală. Aș spune că 
„îngerii biciuiti“ reprezintă în fond 
romanul a două femei — bătrîna și 
Negostina. Nu neg aici cele cîteva 
portrete — unele încă în stadiu de 
schiță, cum ar fi cele ale lui Miluță, 
Tudor și Alexandru. Dar fată de in
tensitatea sufletească, fată de clo
cotul si de tensiunea interioară a 
celor două femei, personajele amin
tite par mai degrabă pretexte sau 
pioni de legătură. Fiecare își are 
rostul său în acțiune. De pildă. Mi
luță, tînărul ce sfîrșește ca un erou 
în lupta împotriva fasciștilor, este 
conturat în paginile de început ale 
cărții cu o cuceritoare căldură și 
prospețime, și frămîntările lui ne a- 
par ca una din reușitele psihologice 
reale ale romanului. Dar, repetăm, 
decalajul ni se pare pronunțat 
și atunci cînd încheiem lectura 
cărții, liniile acestor portrete sînt 
estompate. Cum spuneam însă la 
începutul acestei cronici, noul ro
man al lui Alecu Ivan Ghilia, 
căutînd și aflînd drumuri noi în 
creația sa. se leagă de fondul sim
țirii populare, demonstrînd în pa
gini de o reală valoare artistică fer
tilitatea necontenitei legături cu iz
vorul acesta ce nu-și pierde nici
odată vigoarea și tinerețea. Pe spi
rala creației lui Ghilia, „îngeri bi- 
ciulți" înscrie un moment esențial, 
marcînd drumul ascendent al pro
zei sale.

Valeriu RAPE AN U

• Opera română : Aida — 19.
• Teatrul de stat de 
Sînge vlenez — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
glale“ (sala Comedia) : 
Julieta — 19,30, (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Un tramvai nu
mit dorință — 20, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Privește înapoi 
cu mînie — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Au fost odată... două 
orfeline — 19|B0, (sala Studio) : 
Absența unui violoncel — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Miorița — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 16.
• Teatrul „Țăndărică" : Tlgrlșo- 
rul Petre — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall - 19,30.
• Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

operetă :

L. Cara- 
Romeo și

formati
vă, la detalii și explicații de pri
sos, perimate, ce constituie un lest 
didacticist de mare nocivitate. Soluția 
preconizată, în sensul abordării 
cursuri a celor mai importante 
bleme pentru orientarea și aprofun
darea pregătirii profesionale a studen
ților se impune cu necesitate obiecti
vă. Stabilite după criterii clare — 
care să vizeze gradul de complexitate 
și dificultate al diferitelor capitole de 
bază, importanța lor instructiv-educa- 
tivă, ponderea lor în sistemul științei 
respective, competența și preocupările 
cadrelor didactice pe latura investi
gației științifice, interesele de cunoaș
tere și gradul pregătirii studenților, 
profilul specialităților ș.a. — nivelul 
metodologic, metodic și științific, ca
litatea procesului de învățămînt s-ar 
ridica sensibil pe o treaptă cu adevă
rat superioară. De asemenea, semina- 
riile — ca și alte activități ce solicită 
inițiativa, participarea creatoare a 
studenților — bine organizate, con
duse cu tact și competență, de prefe
rință chiar de cadrele de predare, în 
orice caz de cadre cu multă pricepere

Ia 
pro-

Micul studio al Institutu
lui de Teatru, de la sala 
Casandra, reprezintă pentru 
noile promoții un fel de an
ticameră a scenei profesio
niste. Prilejuindu-le un con
tact cu publicul și cu critica, 
Institutul dă studenților săi, 
înainte de absolvire, o ulti
mă investitură. Nu venim 
deci, în această sală, să ve
dem copii cu bărbi și mus
tăți false, jucîndu-se de-a 
teatrul, nici premianți dră
gălași care dau o serbare 
școlară; venim să vedem vi
itori actori, a căror pregătire 
și îndrumare se verifică in 
spectacole minuțios lucrate. 

.Iar dacă uneori, în anii din 
urmă, am trecut pragul Ca- 
sandrei cu sentimentul că 
sîntem invitați să ne cobo- 
rim exigența, din simpatie 
pentru efortul juvenil al u- 
nor amatori înzestrați, este 
cu atît mai plăcut să vedem 
aici o reprezentație care nu 
solicită deloc indulgența 
spectatorului. E vorba de 
„Ulciorul sfărîmat" de Kleist 
și „Cîntăreața cheală" de 
Ionescu, în interpretarea cla
sei prof. Beate Fredanov.

Aparținînd unor epoci și 
școli dramaturgice diferite, 
fiecare din cele două piese 
a pus tinerilor interpreți alte 
probleme de studiu. Nu vom 
discuta.aci ansamblul mon
tării, căci ne interesează, la 
studioul institutului, nu ta
lentele regizorale ale dască
lilor, ci măiestria lor de edu
catori. Important este că a 
fost creat cadrul stilistic co
respunzător, inlăuntrul că
ruia ucenicii actori și-au pu
tut demonstra capacitatea de 
a crea personaje viabile. 
„Ulciorul sfărîmat" (pregătit 
de asistentul Laurențiu Azi
mioară) a fost jucat ca o 
farsă populară, de un umor 
„gras, care merge uneori 
pînă la grotesc. In „Cîntă- 
reața cheală" (lucrată sub 
conducerea lectorului Octa
vian Cotescu), n-a fost ur
mărită nici o clipă carica
tura — și tocmai prin aceas
ta factura comică a textului 
a fost pusă în evidență. De- 
bitînd cu seriozitate și con
vingere un dialog absurd, 
comportindu-se irațional dar 
cu un aer de perfectă auten
ticitate, personajele devin cu

adevărat hilare (reacția pu
blicului a dovedit-o). Și în 
același timp își dezvăluie 
esența umană precară: sînt 
făpturi cu un orizont atît de 
limitat, cu o gîndire atît de 
închistată, incit fără ca ei 
să-și dea seama gesturile lor 
își pierd sensul, iar vorbele 
lor ajung să se depene fără 
șir. Existența mic-burgheză 
plată, monotonă, e astfel ri
diculizată nu atît în automa- 
tismele exterioare, cît în stu
piditatea ei de fond, în for
malismul pălăvrăgelilor inu
tile, în sărăcia spirituală 
exasperantă a relațiilor de 
familie sau de prietenie. De 
pildă, momentul „recunoaș
terii" soților Martin, exce
lent realizat în acest specta
col. Soții Martin se așează 
de o parte și de alta a mesei 
— și deodată încep să-și 
vorbească de parcă ar fi doi 
străini. Din aproape în a- 
proape, constatînd cu sur
prindere crescîndă că lo
cuiesc în același oraș și în 
aceeași casă, că dorm în 
același pat și sînt părinții 
aceluiași copil, ei trag în cele 
din urmă concluzia că sînt 
soț și soție. Interpretată cu I

sinceră tulburare, această 
scenă este nu numai extrem 
de amuzantă, dar și foarte 
edificatoare: in fața noastră 
se află oameni care nu s-au 
privit niciodată atent unul 
pe altul, care nu se cunosc 
și a căror căsnicie, lipsită de 
legături afective reale, se 
întemeiază doar pe coinci
dențe superficiale și pe pu
terea obișnuinței.

Studenții au fost in mod 
vizibil îndrumați spre com
poziție, iar nu spre etalarea 
calităților fizice în starea lor 
naturală (aceasta constitu
ind, in fond, deosebirea fun
damentală dintre profesio
nalism și amatorism). Mulți 
dintre ei ne-au apărut ca 
actori aproape formați, că
rora experiența scenei le va 
da, fără îndoială, posibilita
tea să se împlinească. Gitta 
Popovici, intr-o scurtă apa
riție din „Ulciorul sfărîmat", 
a cucerit sala creionînd o 
doamnă Brigitta plină de 
farmec neașteptat, cu glas 
insinuant și ochi jucăuși sub 
pleoapele lăsate în jos cu 
prefăcută sfială; aceeași ac
triță a devenit, în piesa lui 
Ionescu, o englezoaică seacă

și înțepată, cu accente rău
tăcioase (Mrs. Smith), Vaier 
Dellakeza mi s-a părut de 
asemenea, în ambele lucrări, 
un comic înzestrat, expresiv ; 
în rolul Mr. Martin a găsit 
un zîmbet năuc fără noimă, 
oglindă a vidului interior al 
personajului. La rîndul său, 
Aimee Iacobescu a sugerat 
convingător apatia în care 
plutește Mrs. Martin. Lumi
nița Blănaru a trecut de la 
simplitatea Evei din „Ulcio
rul sfărîmat" la o interpreta
re imaginativă, nostimă, în 
Marry din „Cîntăreața chea
lă". Am mai reținut numele 
lui Alexandru Vlad Morariu 
(cu o compoziție atentă, mai 
ales în Kleist), Constantin 
Marinescu, Sandu Popa (în
tr-un rol mic, care capătă 
totuși pondere prin precizia 
mijloacelor folosite), Lucia 
Morariu. De menționat o 
mai îngrijită cultivare a vo
cilor actoricești decît la alte 
serii — observație importan
tă, deoarece vorbirea scenică 
este de multă vreme una din 
„hibele" îngrijorătoare ale 
Institutului.

La sala Dalles s-a deschis joi 
după-amiază o expoziție cu ca
racter retrospectiv. dedicată 
pictorului Rudolf Schweitzer- 
Cumpăna. maestru emerit al ar
tei. Din opera sa. realizată de-a 
lungul a aproape șase decenii, 
au fost selecționate 85 picturi și 
74 acuarele și desene. Lucrările 
expuse îmbrățișează o largă te
matică : momente din viata ță
ranilor. priveliști din tară și de 
peste hotare. portret^, studii, 
naturi moarte si altele.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvîntul pictorul Eugen 
Popa, vicepreședinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici, criticul de 
artă Marin Mihalache și picto
rul Schweitzer-Cumpăna. care 
a mulțumit pentru prețuirea ce 
se acordă creației sale si prin 
organizarea acestei expoziții.

(Agerpres)
Andrei BALEANU
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Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Emil Bodnaraș, a 
primit joi la amiază pe Pierre 
Wigny, ministrul justiției și cul
turii franceze din Belgia, aflat 
într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte
¥

Ministrul justiției, Adrian Dimi
triu, a oferit joi un dejun, In sa
loanele restaurantului „Athănâe 
Palace", cu prilejul prezenței în 
țara noastră a ministrului justiției 
și culturii franceze din Belgia, 
Pierre Wigny.

Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției.

A fost de față Honorâ Cambier, 
ambasadorul Belgiei la București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

¥

în cadrul „Zilelor culturii belgi
ene", Cinemateca prezintă în mati
nee, între 24 și 26 noiembrie, un 
program de scurt-metraje belgiene. 

(Agerpres)

Joi dimineața a plecat la Londra 
o delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, va participa la lucrările 
celui de-al 30-lea Congres al aces
tui partid.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
G.G. al P.G.R., Vasile Patilineț,

secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Ivanovici, Aldea Militaru, Vasile 
Vlad și Ștefan Matei, șefi, de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★

în aceeași zi, delegația C.C. al 
P.C.R. a sosit la Londra. Pe aero
portul Gatwick, oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Marea Britanie. Au 
fost prezenți, de asemenea, Vasile 
Pungan, ambasadorul României la 
Londra, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PE AGENDA

SĂPTĂMÎNII

POLO — La Bazinul Flo
reasca, Întreceri din se

mifinalele „C.C.E."

Inceplnd do astăzi, la Ba
zinul acoperit Floreasca din 
Capitală se desfășoară între
cerile celei de-a doua semifi
nale a competiției Internațio
nale do polo pe apă „Cupa 
campionilor europeni*, la caro 
participă echipele Partizan 
Belgrad, Dynamo Berlin, 
Ț.S.K.A. Moscova șl Dlnamo 
București. Astăzi, do la ora 19, 
sint programate partidele Dl
namo București — Partizan 
Belgrad șl Ț.S.K.A. Moscova —■ 
Dynamo Berlin.

BOX — Returul meciului 
București—Dobrogea

Selecționatele de box ale 
orașului București șl regiunii 
Dobrogea susțin sîmbătă la 
Constanța al doilea meci con- 
tind pentru finala campiona
tului republican pe echipe 
(alcătuite din sportivi ce nu 
lac parte din loturile națio
nale). După cum se știe, pri
mul meci — desfășurat In Ca
pitală — a revenit boxerilor 
bucureștenl cu scorul de 16—9.

SPORT
ÎN TURNEUL U. E. F. A. PENTRU JUNIORI

România Ungaria 2-1

300000 lei premii 
suplimentare la 
concursul special 
Pronosport

Joi seara s-a înapoiat în Capitală 
delegația de specialiști din in
dustria chimică condusă de Con
stantin Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, care a făcut o 
vizită în Cehoslovacia, la invitația 
ministrului industriei din această 
țară — Vaclav Valeș. Chimiștii ro
mâni au vizitat întreprinderi in
dustriale și au purtat discuții refe
ritoare la extinderea colaborării 
dintre industriile chimice 
și cehoslovace.

★

Intre 8 și 23 noiembrie, 
tația Institutului Român 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
ne-a vizitat țara Sebastien Agbo- 
ton, consilier tehnic al ministrului 
informațiilor, tineretului și sportu
rilor din Republica Dahomey.

In cursul vizitei, oaspetele da- 
homeyan a avut întrevederi la 
Ministerul învățămîntului, Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sporturi, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, Universitatea din Bucu
rești, precum și la alte instituții și 
organizații. De asemenea, au fost 
vizitate obiective economice și cul
turale.

române

la lnvi- 
pentru

(Agerpres)

vremea

MANG LA
Președintele Pakistanului, Mohammad Ayub Khan, a inau

gurat joi sistemul hidroenergetic de la Mangla, cea mai mare 
lucrare de acest fel din țară.

PITEȘTI (prin telefon, de la redac
ția ziarului .Secera și ciocanul"). — 
Partida de fotbal România—Ungaria 
din cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. pentru echipe de juniori a 
fost așteptată cu viu interes de către 
iubitorii fotbalului nostru. Și nu în- 
tîmplător. Evoluția bună a juniorilor ro
mâni în meciurile internaționale anteri
oare, victoria obținută în fața juniorilor 
polonezi și valoarea fotbalului ma
ghiar au fost tot atîtea motive pentru 
ca mii de localnici să fie prezenți ieri 
în tribunele stadionului „1 Mai" din 
Pitești. După meci, spectatorii au fost 
satisfăcuți însă doar în parte de vic
toria la limită a echipei noastre. Mai 
puțin le-a plăcut jocul oferit de cei 
22 jucători. Așa cum apreciau, de 
altfel, și specialiștii care au însoțit lo
tul național al României, juniorii 
noștri au evoluat sub nivelul așteptă
rilor. La rîndul lor, fotbaliștii oaspeți 
au intrat pe teren cu intenția de a 
realiza cel puțin un meci nul. In 
acest scop ei au „făcut" tot ce le-a 
stat în putință : s-au apărat cu 7 și 
8 oameni, au „tras" de timp, au 
bruscat adversarul.

„Unsprezecele" român a avut mai 
tot timpul inițiativa ; din 80 de mi
nute a dominat 50, dar fără rezultat. 
Multe situații favorabile de gol au 
fost irosite de către Nicolae, Ștefă- 
nescu, Ciutac, Tănăsescu. Echipa 
noastră a fost lipsită în această întîl- 
nire de un coordonator. A greșit mult, 
jucînd balonul pe sus, lucru care a 
convenit oaspeților, în general mult 
mai înalți.

Iată fazele din care s-au înscris 
cele trei goluri. In primele minute, 
juniorii maghiari beneficiază de o lo-

vitură de la circa 20 de metri de 
poarta apărată de Vidac. Lovitura 
este executată de Naghi, care trimite 
precis pînă la Kovacs, iar acesta reia 
cu capul în plasă : 0—1. La numai 
trei minute, Nicolae, pus In cursă de 
Dumitru, driblează doi apărători ad- 
verși și înscrie : 1—1. Pînă la sfîrșitul 
primei reprize juniorii români ratează 
patru situații extrem de favorabile. In 
repriza secundă jocul scade din in
tensitate. In dorința de a menține 
scorul, oaspeții „caută" mai mult pi
cioarele adverse decît balonul. In mi
nutul 67, la un contraatac al echipei 
române, un apărător maghiar atinge 
balonul cu mîna în careu și arbitrul 
acordă lovitură de la 11 metri. Exe
cută Ispir și scorul devine 2—1 pen
tru echipa română.

Returul va avea loc la Budapesta, 
luna viitoare.

în cîteva rînduri

handbal A ÎNCEPUT TURNEUL FEMININ
„CUPA ORAȘELOR»

CLXJJ (corespondentul „Scînteii"). — 
Joi a început în Sala sporturilor din 
Cluj turneul internațional feminin de 
handbal „Cupa orașelor", la care parti
cipă echipa Iugoslaviei, selecționatele o- 
rașelor Budapesta, Moscova, București I 
și București-tineret. (In fapt toate echi
pele Sînt veritabile reprezentative ale 
țărilor respective). In meciul inaugural, 
București I—București tineret, prima 
noastră echipă, deși a desfășurat un 
joc destul de modest, a învins cu un 
scor categoric: 13—6. Al doilea meci,

care a opus reprezentativele Iugoslaviei 
și Budapestei, a prilejuit un joc dîrz, 
pe alocuri chiar... bărbătesc, presărat 
cu multe neregularități și durități ce 
l-au determinat pe arbitru să dicteze 
multe eliminări. In cele din urmă echi
pele și-au împărțit victoria : 6—6. De 
notat că iugoslavele au ratat trei lovi
turi de la 7 metri și au tras de nenu
mărate ori în bară.

Întrecerile continuă astăzi cu parti
dele București tineret—Iugoslavia și 
București I—Moscova.

MECIUL DE BARAJ PENTRU DE
SEMNAREA CAMPIOANEI REPU
BLICANE DE ȘAH, pe anul 1967, dis
putat între Gertrude Baumstarck și 
Margareta Teodorescu a luat sfîrșit 
aseară cu victoria primei jucătoare, 
care a totalizat 3 puncte.

Gertrude Baumstarck, în vîrstă de 
26 de ani, membră a clubului Medi
cina Timișoara, cîștigă pentru prima 
oară titlul de campioană a țării.

FINALA PROBEI DE SIMPLU A 
CONCURSULUI DE TENIS DE LA 
SAO PAULO se va disputa între bra
zilienii Thomas Koch și Edson Man- 
darlno, care în semifinale i-au elimi
nat pe Cliff Richey (S.U.A.) și, res
pectiv, Roger Taylor (Anglia).

REZULTATE DIN CAMPIONA
TUL EUROPEAN DE FOTBAL, 
grupa a VUI-a : la Glasgow, Scoția 
— Tara Galilor 3—2 (1-1); la Lon
dra, Anglia — Irlanda de Nord 2—0 
(1-0). Clasamentul grupei, după sus
ținerea de către fiecare echipă a 
cîte cinci partide, arată astfel : An
glia — 8 puncte ; Scoția — 7 ; Ir
landa de Nord — 3 : Tara Galilor — 
2. Cîștigătoarea va fi cunoscută la 
24 februarie, cînd la Glasgow se vor 
întîlni echipele Angliei și Scoției. In 
grupa a Vil-a a aceleiași competiții, 
Belgia a dispus cu 3—0 de Luxem
burg. In clasament conduce Franța cu 
7 puncte (din 5 jocuri), urmată de Po
lonia și Belgia cu cîte 7 puncte (6 
meciuri) șl Luxemburg cu 1 punct (5 
meciuri). Ultima partidă se va desfă
șura între echipele Franței și Lu
xemburgului.

La concursul special Prono
sport de duminică, 26 noiem
brie a.c., Administrația de 
Stat Loto-Pronosport alocă 
300 000 lei ca fond de premii 
suplimentare din fondul spe
cial al sistemului.

Se atribuie 3 autoturisme, 
din care : 2 autoturisme (1 Re
nault Dauphine Gordini și 1 
Trabant 601) prin tragere la 
sorți și 1 autoturism Skoda 
1 000 M.B. șl 26 500 lei nume
rar în cadrul premiului excep
țional în valoare de 75 000 lei 
de la premiile obișnuite.

Pronosticurile pentru premi
ile obișnuite în bani se indică 
la fel ca și în prezent, iar pen
tru premiile suplimentare, în 
funcție de totalul golurilor 
marcate de ambele echipe ale 
fiecăruia din cele 13 meciuri 
cuprinse în program.

Pentru premiile suplimentare 
se acordă pronosticul 1 pentru 
0 goluri și 1 gol, pronosticul X 
pentru 2 și 3 goluri, iar pro
nosticul 2 pentru 4 goluri și 
mai multe.

De exemplu, la meciul Bul
garia — Portugalia, în cazul 
cînd se consideră că scorul va 
fi de 1—0 se indică pronostic
1 (un gol înscris de ambele 
echipe), iar scorul de 1—1 se 
indică X (două goluri înscrise 
de ambele echipe), iar la sco
rul de 3—2 se indică pronostic
2 (mai mult de .4 galuiU-,,. -

La acest concurs și în con
tinuare, pînă la sfîrșitul anului, 
la Pronosport se participă pe 
buletine gratuite.

Tlmpul probabil pentru zilele de 
25, 26 șl 27 noiembrie. In țară : 
vreme rece, cu cerul.schimbător. 
Vor cădea ninsori locale In estul 
țării șl Izolate în rest. Vînt po
trivit din sectorul nord-est. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse 
între minus 10 și zero grade, local 
mal coborîte, iar maximele între 
minus 2 și plus 8 grade, mal ridi
cate la sfîrșitul intervalului în 
vestul țării. In București : vreme 
rece, cu cerul schimbător. Nin
soare slabă. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere ușoară.

„Dacă ați venit în Pakistan, tre
buie neapărat să vedeți Mangla". Re
comandarea ce mi s-a făcut la De
partamentul informațiilor am accep
tat-o cu plăcere. Voiam să scriu des
pre Pakistanul anului 1967, să încerc 
să schițez aria preocupărilor sale la 
începutul celui de-al treilea deceniu 
de independență și mi se oferea un 
mare prilej : puteam să vizitez acest 
important obiectiv cu numai trei săp- 
tămîni înainte de inaugurare.

In prag de noiembrie, Mangla in
trase pe orbita marilor evenimente ale 
anului. Presa, radioul, televiziunea in
formau despre mersul lucrărilor, des
pre pregătirile pentru ziua de 23. In 
ajunul plecării mele spre Mangla l-am 
întîlnit, la Rawalpindi, pe inginerul 
șef al proiectului, Mir Bashar Khan. 
„Proiectul acesta are pentru noi o im
portanță istorică" — mi-a spus el.

...Am plecat în zori. Șoseaua spre 
Mangla sfîrtecă podișul Pod war care 
leagă poalele Hinducușilor de întinde
rile nesfîrșite ale deșertului. Este un 
spectacol selenic: scoarța galben-ce- 
nușie a podișului a luat forme bizare, 
oferind privirilor seismograma frămîn- 
tărilor din adîncurile pămîntului. Tur
me de oi și capre calcă mulți kilo
metri zilnic pentru a găsi ici-colo cîte 
un petec de pămînt înverzit. Pe mă
sură ce înaintăm, prezența omului se 
face tot mai simțită.

Intrăm în bazinul Indusului. Bă- 
trînul fluviu, care își croiește cu greu 
drum prin defileurile Himalayei, pare 
aici un uriaș miriapod. Colectând apa 
din albiile numeroaselor rîuri ce brăz
dează podișul, el devine mai puternic 
și mai năvalnic. Oamenii îl numesc un 
răsfățat al tuturor vremurilor. Este ne
statornic în cursul său, schimbîndu-și 
mereu ruta spre întinderile oceanului. 
Vara mușcă nesățios din pămînturi,

Luna cadourilor—1967"
O veche și frumoasă tradiție, 

consolidată an de an de acțiu
nile comerțului, determină o pre
ocupare generală, un interes al 
tuturor de a sublinia și printr-un 
cadou cît mai frumos, mai util, 
mai semnificativ, afecțiunea cu 
care înconjoară pe cei dragi din 
familie, ca și pe cei mai buni 
și mai apropiați dintre prieteni. 
Și pentru că în curînd va începe 
cu adevărat dilema celor care 
caută și aleg cu discernămînt 
darurile acestui sfîrșit de an, vom 
enunța cîteva din noutățile pe 
care le vor etala în „LUNA 
CADOURILOR' marile magazine 
bucureștene.

„Romarta', „Eva', „Lux' și 
„Adam", care atrag publicul dor
nic să achiziționeze articole ves
timentare de ultimă modă, promit 
să nu-și dezamăgească cliențil. 
In domeniul confecțiilor pentru 
femei se vor putea găsi man
touri din imitație de blană 
astrahan în două culori, noi man
touri din blană, șapte modele noi 
de rochii, confecții — două 
piese — din stofă import Spania, 
în 21 modele, într-o variată pa
letă coloristică, precum și rochii 
și două piese din stofă importată 
din China.

Pentru revelion, colecțiile de la 
magazinul „Eva" se îmbogățesc 
cu încă cinci modele de 
din țesături lamă, mătase 
de efect în contextură.

Tricotajele moderne vor
bine reprezentate în colecția de 
noutăți a magazinelor „Romarta' 
prin cele opt modele noi de ro-

rochii 
cu fir

fi mai

chii, seturi din lină pură, create 
de „Tînăra Gardă*, seturi din 
fire p.n.a. Cea mai mare parte 
sînt lucrate cu garnituri strick 
și cu fire de efect lurex și con
stituie exclusivități „Romarta'. 
Vor apărea în cantități sporite 
ciorapii cu diverse desene și cio
rapii albi, din fire sintetice.

Magazinul „Adam" va oferi 
cumpărătorilor modele noi de 
costume din stofe fine și al
tele din tergal indigen, modele 
noi de paltoane din stofă im
portată din Anglia, precum și 
diverse 
bumbac 
bărbați, o noutate : garniturile de 
cravate și batiste, realizate din 
același material.

Și la raioanele și magazinele 
de galanterie și marochinărie 
cumpărătorii vor face cunoștință 
— sperăm plăcută — cu noile 
modele de poșete, mănuși, scurte, 
trei sferturi și lungi.

In ce privește încălțămintea, 
„Romarta' va dispune de pais
prezece modele noi de pantofi 
din piele box, lac și antilopă cu 
marca „Guban", „Dîmbovița' și 
„Arta încălțămintei" (modele cu 
vîrful cară și tocul drept, și pan
tofi din combinații de lac cu an
tilopă, aplicații de catarame cu 
strasuri — pentru femei). La băr
bați, sortimentul va fi completat 
cu patru modele noi de pantofi 
din piele box și un nou model 
de pantofi de lac.

Celor mici, ca întotdeauna 
aflați în centrul atenției generale, 
le sînt rezervate numeroase nou
tăți. Spicuim doar din colecția 
pe care „Romarta copiilor' a

confecții din tricot de 
pe poliuretan. Pentru

pregătit-o pentru „Luna cadouri
lor' : modele noi de paltoane din 
stofă de lină, din imitație de 
blană, rochițe din stofă, cana
diene îmblănite, pantaloni su- 
praelastici, precum și modele noi 
de cizmulițe și ghete căptușite 
cu blană artificială, pantofiori.

Gama articolelor pentru nou 
născuți va cuprinde garnituri din 
8 și 12 piese, garnituri pentru 
pat și landou, port-băbă din re- 
lon matlasat, salopete, jachete 
cu bonete, costumașe. Raioanele 
de jucării vor oferi și ele noutăți, 
surprize, dorite și așteptate de 
cumpărători.

„Luna cadourilor' vine sa în
vioreze și ambianța magazinelor. 
La „Romarta copiilor', expoziția 
tradițională cu tema „Tîrgul ju
căriilor' va cuprinde tot maga
zinul. Pe un podium. Moș Gerilă 
se va întîlni cu micii săi nepoți, 
oferindu-le daruri.

O acțiune în exclusivitate a 
marilor magazine este „Decada 
eleganței", organizată între 
5—15 decembrie. Magazinele 
„Eva*, „Adam' și „Victoria' vor 
prezenta zilnic modele pe ma
nechine vii. Vitrina de la „Eva' 
va deveni o scenă în care vor 
intra manechine vii, prezentînd 
operativ noutățile intrate. Maga
zinul universal „Victoria" instituie 
pentru cumpărătorii săi „Cadoul 
zilei'.

In dorința desfacerii mai ope
rative, marile magazine vor or
ganiza, de asemenea, bazare și 
puncte volante de desfacere, unde 
se vor vinde produse mai solici
tate în acest sezon. Am antici
pat doar cîteva din „ofertele 
Lunii cadourilor' la care am dori 
să asociem impresia că și toți 
vînzătorii ne vor servi cu toată 
solicitudinea impusă într-o ase
menea împrejurare.

Aurelia GOLIANU

Vedere a sistemului hidroenergetic de la Mangla

abandonîndu-și vechiul sălaș, pentru 
ca apoi, în anotimpul rece, să hiber
neze, mulțumindu-se cu destul de pu
țin spațiu. Aceste variațiuni ale debi
tului de apă sînt identice și la aflu
enții săi. Unul dintre ei, Jhelum, își 
mărește vara de zece ori debitul de 
apă. Multă vreme neputincioși, locui
torii de pe aceste meleaguri au în
cercat să strunească cursul apelor, să-și 
asigure rezerve de apă pentru ano
timpul secetos. Pakistanul are azi una 
din cele mai întinse rețele de irigații 
din lume. Trebuie ținut seama însă 
de faptul că cea mai mare parte a 
Pakistanului de vest este ocupată de 
întinderi de deșert. Din cei aproxi
mativ 200 milioane acri de pămînt 
doar 45 milioane sînt cultivabili.

Mangla este proiectul-cheie al „pro
gramului Indus", al cărui scop este va
lorificarea bogatelor resurse de apă 
din nord-vestul țării. Este vorba de o 
dublă valorificare: pentru irigații și 
pentru energie electrică. De la înăl
țimea barajului ai în fața ochilor în
treaga panoramă a acestui complex. 
In prim plan se situează lacul de 
acumulare, care acoperă ciroa 80 mile 
pătrate. Apa este dirijată spre canalele 
de irigații; o altă parte, prin niște tu
neluri, spre centrala electrică. Cînd am 
vizitat Mangla, la începutul acestei 
luni, două turbine erau deja în func
țiune și se lucra intens la cea de a 
III-a. Capacitatea totală instalată va 
fi de 600 megavați.

Primele investigații s-au făcut în 
1955. „Veneam pe cai în aceste locuri 
pustii — îmi spunea inginerul H. M. 
Hassan, unul din veteranii lucrărilor 
de la Mangla. Cît vedeai cu ochii era 
doar o întindere sălbatică. Peste tot 
mișunau reptile. După șapte ani au 
început lucrările propriu-zise. Investi
țiile imense pe care le necesita o lu
crare de asemenea proporții, lipsa de 
utilaje, și mai ales lipsa de experiență, 
făceau ca proiectul de la Mangla să 
semene mai mult cu un vis. Oricum, 
însă, am mers înainte". La construcția 
barajului s-au folosit piatra, nisipul 
și argila excavate aici, realizîndu-se 
importante economii. A fost o muncă 
grea, epuizantă. Peste 15 000 de lucră
tori au venit din toate colțurile țării, 
pentru a contribui cu forța brațelor 
lor la realizarea acestui proiect

Există în hala turbinelor de la Man
gla o imensă lucrare murală — operă 
a pictorului Sadiqan. Pe zeci de metri 
pătrați este redată istoria concentrată 
a evoluției omului — din epoca de 
piatră pînă în epoca zborurilor cos
mice. Pictorul a petrecut multă vreme 
printre constructorii de la Mangla, care 
î-au și inspirat, de altfel, în realizarea 
operei sale. Lucrarea lui Sadiqan, ex
pusă aici, unde prin iscusința omului 
sînt puse în mișcare forțe uriașe, are 
o valoare simbolică: Pakistanul se 
află angajat în acest marș spre pro
gres, depunînd eforturi pentru valori
ficarea potențialului său material și 
uman.

Dumitru ȚINU

La SKODA,
TOS și CKD

(Urmare din pag. I)

sionant. O situație similară există la 
CKD, care înglobează 20 de fabrici 
specializate, cu aproximativ 50 000 de 
salariați.

In scopul de a cîștiga timp și de a 
economisi potențial de gîndire tehnică, 
în acțiunea de modernizare perma
nentă a producției, de introducere a 
tehnicii noi, diferite întreprinderi ce
hoslovace constructoare de mașini 
practică, cu bune rezultate tehnice și 
economice, colaborarea cu firme și 
întreprinderi din U.R.S.S., Polonia și 
R. D. Germană, precum și cu 
firme din Anglia, Franța, R.F. a Ger
maniei.

— Cu uzinele „Elektrosila“-Le- 
ningrad — ne-a spus Jaroslav Vejsada, 
șeful departamentului comercial al 
uzinelor CKD-Praga — cooperarea în 
cercetare se desfășoară pe baza unui 
plan de lucru concret, care stabilește 
cu precizie sarcinile ambilor parte
neri. Rezultatele obținute se comu
nică reciproc. Acest schimb este foarte 
avantajos : la același volum de muncă, 
rezultate duble. Cooperarea nu se rezu
mă însă numai la cercetare. Cu firma 
„Klokner-Humboldt-Deutz" (R. F. a 
Germaniei), de pildă, avem un con
tract pe baza căruia ne livrăm reci
proc, în condiții avantajoase, diferite 
părți componente pentru utilaje și in
stalații de preparare a minereurilor.

Atît la Skoda cît și la TOS și CKD 
mi s-a vorbit despre valorificarea per
severentă a fiecărui metru patrat prin 
amplasarea mașinilor-unelte în funcție 
de seria și specificul fabricației, prin 
depozitarea semifabricatelor și a piese
lor finite și prin organizarea fiu 
rilor tehnologice — obiectiv 
bază, dar și indiciu de netăgăduit 
unei bune organizări a procesului 
producție.

O lozincă întîlnită într-o fabrică
motoare Diesel a grupului CKD spu
ne : „Ține minte că rebutul e produ
sul cel mai scump 1". Dintre aspectele 
privind calitatea produselor, deosebit 
de interesantă mi s-a părut experiența 
fabricii de mașini-unelte TOS-Cela- 
kovice, unde, în dorința de a stimula 
îmbunătățirea calității produselor, s-a 
introdus un sistem de apreciere și re
compensare complexă a ei. în atelie
rele prelucrătoare, după un control 
foarte atent, fiecare piesă în parte este 
notată ca la școală, cu note stabilite 
pe baza unor criterii de calitate bine 
precizate, iar premiile li se acordă 
muncitorilor în funcție directă de me-

de

dia acestor note. Tot aici, în afară de 
criteriile „clasice", organizarea fabri
cației mai respectă unul: al asigurării 
răspunderii precise pentru calitatea 
produselor. De aceea, atelierele sînt 
în așa fel organizate încît să realizeze 
singure diferite piese sau subansamble 
și ca atare să și răspundă în întregime 
de calitatea lor, fără a putea da vina, 
atunci cînd calitatea ar lăsa de dorit, 
pe alte ateliere colaboratoare.

I-am împărtășit, pe scurt, ingineru
lui Jan Stupka, șeful secției științifice 
și tehnice din Ministerul Industriei 
Grele, impresiile din vizitele pe care 
le-am făcut în uzine. Apoi l-am între
bat : „Raportîndu-ne la sfera întregii 
ramuri, care-ar fi, după părerea dv., 
principalele tendințe care se manifestă 
în prezent în construcția de mașini a 
Cehoslovaciei ?“

— Mai întîi, mi s-a răspuns, econo
misirea brațelor de muncă printr-o or
ganizare bazată pe utilizarea largă a 
calculatoarelor electronice și prin ma
xima mecanizare a proceselor tehnolo
gice. In al doilea rînd, se pune un 
accent deosebit pe fabricarea așa-nu- 
mitelor „părți de completare": diferite 
motoare electrice, acționări hidraulice 
și pneumatice, contacte și relee, ca să 
nu mai vorbim de aparatura electro
nică ; fără toate acestea, în construcția 
mașinilor pretențioase am depinde de 
import. O a treia tendință ar fi specia
lizarea tot mai adîncă a fabricației. 
Apoi, cred că ar fi creșterea rolului 
cadrelor tehnice și economice de con
cepție, valorificarea la maximum a 
potențialului creator al tuturor specia
liștilor de oare dispunem. In sfîrșit, 
mi-a spus ing. Stupka, căutăm cu 
toții soluții concrete pentru aplicarea 
cu cît mai bune rezultate a principiilor 
— aprobate de conducerea noastră 
de partid și de stat — după care se 
conduce de la un timp întreaga noas
tră economie.

Deși își dau seama de valoarea reali
zărilor lor, toți cei cu care am discutat 
s-au arătat dornici să-și perfecționeze 
mai departe activitatea, să înregistreze 
performante superioare celor atinse 
pînă acum. „Cine stă pe loc — moare, 
se zice adesea pe la noi. E în firea noas
tră, a celor de la Skoda, să ne stră
duim în permanență să ne autodepășim 
în toate privințele" — mi-a spus ingi
nerul Milan Tiusty, adjunct al direc
torului pentru exporturi de la Skoda- 
Plsen. Cred că interlocutorul meu i-a 
caracterizat bine nu numai pe cei de 
la Skoda, ci și pe mulți alți construc
tori de mașini din Cehoslovacia.

DE PRETUTINDENI
MAMĂ A 6 GEMENI...

Maria Espinoza de Jimenez, o 
vînzătoare din Santa Cruz, va fi 
în curînd mama a șase gemeni. In 
urmă cu o lună medicii au făcut 
o radiografie a abdomenului vii
toarei mame, constatînd că tînăra 
femeie va da naștere la șase copii. 
Maria Jimenez este deja mamă a 
încă șapte copii, între care doi și 
trei gemeni.

OLIMPIADĂ

CULTURALĂ

O adevărată „Olimpiadă cul
turală" se va desfășura anul viitor 
în Mexic, paralel cu manifesta
țiile sportive ale celei de-a 19-a 
ediții a Jocurilor Olimpice.

Douăzeci de mari manifestări 
culturale vor cuprinde recitaluri 
de poezie, expoziții de pictură, 
filme, concerte, spectacole folclo
rice și de teatru. La aceste ade
vărate „festivaluri" și-au anunțat 
participarea 73 de țări.

OCEAN

SUBTERAN
Oamenii de știință au stabilit 

că sub teritoriul Siberiei de vest 
se află un mare ocean subteran, 
cu un volum probabil de 300 tri
lioane metri cubi de apă. Acest 
ocean este împărțit în două de

TELEFON PENTRU

un strat impermeabil de 700 metri 
grosime. In partea situată sub 
stratul amintit, apa ajunge la tem
peratura de plus 110 grade Cel
sius. Zona de întindere a acestei 
părți a oceanului subteran a- 
junge la regiunile Extremului 
nord.

Oamenii de știință din Siberia 
elaborează proiecte pentru folosi
rea apelor oceanului subteran 
pentru încălzirea locuințelor și a 
serelor în localitățile nordice. Se 
elaborează, de asemenea, proiecte 
pentru extragerea unor elemente 
chimice importante care intră în 
componența apelor subterane.

SURDOMUȚI
La Institutul de defectologie 

din Moscova se experimentează 
un original telefon pentru surdo
muți. Aparatul este realizat prin 
adaptarea unui vibrator și a unei 
chei pentru telegrafia Morse la 
un aparat telefonic obișnuit. 
Surdomuții află că sînt chemați 
la telefon prin aprinderea unui 
bec instalat lingă aparat. Apoi 
cel care vrea să transmită reali
zează aceasta cu ajutorul manipu
latorului Morse, iar primitorul 
ține receptorul în mină percepînd 
vibrațiile transmise.

Telefonul pentru surdomuți a 
fost instalat pînă în prezent la 
institut și la cinci abonați. Cu 
ajutorul lui au fost realizate peste 
o sută de „convorbiri", din care 
una interurbană, rezultatele fiind 
pe deplin satisfăcătoare.

• întreprinderea orășenească de Industrie locală din TlRGU 
MUREȘ produce și livrează, pe bază de comenzi, diferite produse 
din mase plastice, sticlă și metal combinat cu lemn și mase plas
tice. Din seria acestor produse menționăm : covoare din plasiovin 
și vinilin, tuburi și fire din p.v.c. de diferite dimensiuni, piese injec
tate din p v.c., pollstiren și polietilenă, butelii pentru apă gazoasă, 
precum și oglinzi și mobilier metalic combinat cu lemn și p.v.c.

întreprinderea primește comenzi pentru anul 1968 și trimite celor 
interesați un catalog minimal de produse.

Informații suplimentare se pot obține la sediul întreprinderii din 
Tg. Mureș, str. Bolyai, nr. 36, telefon 30 77.



viața internațională
Consiliul de Securitate MAURICE SCHUMANN Cu prilejul vizitei în Cuba 

a delegației române

a adoptat proiectul britanic Extinderea cooperării

cu privire la Orientul Apropiat
franco-române

Dineu oferit 
de președintele 
Dorti cos

î agențiile de presă

NEW YORK 23. — Trimisul special Agerpres R. Căplescu transmite: 
Gonsiliul de Securitate, întrunit în cursul după-amiezii de miercuri, ora 
20,56 G.M.T., a adoptat în unanimitate proiectul de rezoluție britanic.

Acesta, exprimînd neliniștea provocată 
ide situafia gravă din Orientul Apropiat, 
subliniind inadmisibilitatea achiziționării 
unor teritorii prin război și necesitatea 
de a se acfiona pentru o pace justă și 
trainică care să permită tuturor statelor 
din această regiune să trăiască în secu
ritate, afirmă că aplicarea principiilor 
Cartei cere instaurarea unei păci juste 
și trainice în Orientul Apropiat care ar 
trebui să presupună aplicarea următoa
relor două principii :

a. — Retragerea forjelor armate ixra- 
eliene din teritoriile ocupate în timpul 
recentului conflict și

b. — încetarea tuturor apelurilor la 
beligerantă sau a oricărei stări de beli
gerantă, respectarea și recunoașterea 
suveranității, a integrității teritoriale și a 
independentei politice a tuturor statelor 
din această regiune și a dreptului lor de 
a trăi în pace în interiorul unor frontiere 
sigure și recunoscute, la adăpost de a- 
meninjări sau acțiuni de foiță.

în document se afirmă, de asemenea, 
necesitatea de a se garanta libertatea 
de navigație în apele internaționale ale 
regiunii, de a se realiza o reglementare 
justă a problemei refugiajilor, de a se 
garanta inviolabilitatea teritorială și in
dependenta politică a tuturor statelor 
din această regiune, priit măsuri care să 
cuprindă și crearea de zone demilitari
zate. Proiectul prevede, totodată, ca se
cretarul general al O.N.U. să desemne
ze un reprezentant special care să plece 
în Orientul Apropiat pentru a stabili și 
menfine contacte cu statele direct inte
resate în direcția realizării unei regle
mentări pașnice și să prezinte cît mai 
curînd posibil Consiliului de Securitate 
un raport de activitate asupra eforturilor 
desfășurate de reprezentantul special.

în vederea asigurării unei unanimități 
a voturilor, autorii celorlalte proiecte de 
rezoluție (cele trei state afro-asiatice — 
India, Mali, Nigeria — precum și S.U.A. 
și U.R.S.S.) au renunfat la supunerea la 
vot a textelor respective.

★

TEL AVIV 23 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că 
R.A.U. și Izrael au acceptat ca nu
mărul observatorilor O.N.U. în re
giunea Canalului de Suez să fie 
mărit și ca reprezentanții O.N.U. 
de pe ambele maluri ale canalu
lui să poată comunica prin radio.

Generalul Odd Bull, șeful misiunii 
O.N.U. de supraveghere a armisti
țiului în regiunea Gaza a adus la 
cunoștința autorităților izraeliene 
că R.A.U. a acceptat cele două pro
puneri făcute de secretarul general 
al O.N.U., U Thant

PARIS 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
La încheierea reuniunii de miercuri 
a Consiliului de Miniștri al Franței, 
care a fost consacrată în bunâ 
parte examinării problemelor eu
ropene, ministrul informațiilor. 
Georges Gorse, a făcut unele pre
cizări reprezentanților presei asu
pra problemelor dezbătute sau co
municate în cadrul consiliului. El a 
arătat că printre cei care au luat 
cuvîntul la ședința consiliului a 
iost și Maurice Schumann, ministrul 
de stat însărcinat cu cercetarea ști-

Este necesară restabilirea drepturilor
legitime ale R. P. Chineze la 0. N. U.

NEW YORK 23 — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite s Absența Republieii Popu
lare Chineze de la Națiunile Unite 
slăbește organizația din punct de 
vedere moral, structural și politic, 
a declarat reprezentantul Nepalu
lui, Y. N. Khanal, luînd cuvîntul 
primul în ședința de joi a Adunării 
Generale a O.N.U., care dezbate în 
continuare problema restabilirii 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U. Locul 
care revine de drept guvernului de 
la Pekin este uzurpat de un regim 
pe care poporul chinez de mult l-a 
respins, a arătat vorbitorul, subli
niind necesitatea înlăturării cît 
mai grabnice a acestei situații 
anormale.

Expunînd poziția Franței, repre
zentantul permanent al acestei 
țări, Armand Berard, a scos în evi
dență că în calitatea sa de mem-

bru fondator al O.N.U. și membru 
permanent al Consiliului de Secu
ritate, Chinei îi revine o răspun
dere deosebită în menținerea păcii, 
și tocmai de aceea problema re
prezentării ei trebuie rezolvată 
fără întîrziere. Logica impune re
cunoașterea faptului că singurul 
reprezentant al Chinei este guver
nul Republicii Populare Ghineze.

Ambii vorbitori, precum și re
prezentanții Tanzaniei și R.S.S. 
Bieloruse, s-au pronunțat pentru 
proiectul de rezoluție al celor 11 
state, printre care și România, care 
prevede recunoașterea reprezen
tanților Republicii Populare Ghi
neze ca singurii reprezentanți le
gali ai Chinei la O.N.U.

Au pledat împotriva liniei pe 
care o impune logica, reprezentan
ții Tailandei și Noii Zeelande, state 
care fac parte, după cum se știe, 
din pactul agresiv S.E.A.T.O.

ințifică, problemele atomice șl spa
țiale ale Franței, care a prezentat 
o dare de seamă asupra vizitei 
sale în trei țări socialiste — Româ
nia, Bulgaria și Cehoslovacia. în 
această expunere, el a arătat că 
se așteaptă încheierea unor acor
duri, înainte de sfîrșitul anului, în
deosebi un plan de schimburi pe 
doi ani cu România și Cehoslova
cia, în materie de cercetare științi
fică și tehnică și un protocol de 
schimburi cu România în domeniul 
nuclear. O misiune românească — 
a adăugat el — este așteptată în 
Franța în luna următoare.

Din expunerea lui Maurice Schu
mann, a subliniat Gorse, se des
prind trei concluzii: constatarea 
dezvoltării sistematice a cooperă
rii științifice și tehnice dintre Fran
ța și cele trei state vizitate ; necesi
tatea de a dezvolta paralel' schim
burile comerciale care rărnîn insu
ficiente ; caracterul contagios al 
politicii de cooperare, care pare 
să-și extindă efectele în noi dome
nii.

★
Agențiile de piesă anunță că la 

Paris au luat sfîișit lucrăiile pri
mului colocviu fianco-sovietic con
sacrat problemelor automatizării în 
industrie. în cadrul acestei întîl- 
niri, specialiști și oameni de ști
ința din cele două țări au 
dezbătut numeroase referate ști
ințifice și comunicări, printre 
care unele aspecte ale influen
ței automatizării asupra omului, 
urmările sociale ale automatizării, 
organizarea cercetărilor științifice 
pentru automatizarea proceselor de 
producție și altele.

Sesiunea Adunării

Cuvîntarea președintelui Nasser

GAIRO 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., la 
Gairo au început joi lucrările celei 
de-a 5-a sesiuni ordinare a Adună
rii Naționale a Republicii Arabe 
Unite. în discursul rostit cu acest 
prilej, președintele Nasser a evo
cat momente ale conflictului ara- 
bo-izraelian și s-a referit la situația 
din Orientul Apropiat. Președintele 
R.A.U. a subliniat că „retragerea 
completă a tuturor forțelor izrae
liene de pe teritoriile pe care 
le-au ocupat în R.A.U., Iordania și 
Siria nu poate face în nici un caz 
obiectul unei tranzacții". Totodată, 
el a arătat că R.A.U. va respecta 
rezoluțiile adoptate la conferința 
arabă la nivel înalt de la Khar
tum de a nu recunoaște și de a nu 
purta negocieri cu Izraelul.

Președintele R.A.U. a declarat că 
rezoluția britanică adoptată de 
Gonsiliul de Securitate este insufi
cientă.

Pentru dezvoltarea colaborării interstatale
NEW YORK 23. — Trimisul spe

cial Agerpres transmite: în Co
mitetul nr. 2 (pentru problemele e- 
conomice și financiare) au conti
nuat discuțiile asupra proiectului 
de rezoluție prezentat de 6 dele
gații (Cehoslovacia, Italia, Polonia, 
România, Siria și Sudan) privind 
cooperarea industrială între țări. în 
ședința de miercuri seara a luat 
din nou cuvîntul reprezentantul ță
rii noastre, Costin Murgescu, care, 
vorbind în numele coautorilor pro
iectului de rezoluție, a făcut un 
bilanț al discuțiilor purtate și a 
insistat asupra importanței pe care 
o are valorificarea experienței e- 
xistente pentru promovarea unor

forme variate de colaborare inter
statală în interesul accelerării in
dustrializării pe scară mondială. 
Reprezentantul României a prezen
tat apoi unele modificări introdu
se de coautori în proiect. Dele
gații S.U.A., Angliei și Japoniei au 
formulat o serie de sugestii și re
zerve asupra proiectului de rezo
luție, iar delegații altor 12 țări 
s-au asociat coautorilor. După o 
scurtă dezbatere procedurală, co
misia a adoptat cu majoritate de 
voturi unele paragrafe pentru care 
Anglia ceruse vot separat. Pusă la 
vot în ansamblu, rezoluția a fost 
adoptată în unanimitate.

A

In Comitetul celor 18
pentru dezarmare

GENEVA 23, — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Intervenind in ședința de joi a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, delegatul Italiei, Carac- 
ciolo, a făcut unele precizări în 
legătură cu propunerea prezenta
tă anterior privind reînnoirea va
labilității tratatului la intervale 
fixe de timp. El a subliniat că 
menținerea valabilității tratatului 
pe o perioadă nedeterminată, așa 
cum prevede proiectul de tratat 
prezentat comitetului de U.R.S.S. 
și S.U.A., ar avea consecințe pe
riculoase; între altele, tratatul ar 
înceta după perioada inițială de 
cinci ani de a mai fi un instru
ment capabil să determine puterile 
nucleare să depună noi eforturi în 
vederea atingerii obiectivelor de 
dezarmare. Amendamentul italian 
prevede, deci, ca tratatul să fie re
înnoit automat la perioade fixe de 
timp, dacă nici un stat semnatar 
nu-și va fi exprimat, cu șase luni 
înainte dorința de a se retrage. O 
asemenea modalitate ar constitui, 
după părerea delegatului italian,

Conferința miniștrilor invățămintului 
din țările europene

VIENA 23. — Corespondentul
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
In ședința de joi, conferința mi
niștrilor învățămîntului din țări
le europene membre ale UNESCO 
a dezbătut problema accesului Ia 
învățămîntul superior, din punc
tul de vedere al nevoilor actuale și 
celor previzibile ale dezvoltării co
lectivității. Au luat cuvîntul nu
meroși conducători de delegații și 
observatori ai unor organizații in
ternaționale interguvernamentale și 
neguvernamentale.

★
Acad. Ștefan Bălan, ministrul în

vățămîntului din Republica Socia
listă România, conducătorul dele
gației române la Conferința euro
peană a miniștrilor învățămîntu- 
lui, organizată de UNESCO, a vizi
tat joi Universitatea și Politehnica

din Viena. Ministrul român a fost 
primit de rectorii celor două insti
tute, prof. dr. F. Schwind și prof, 
dr. R. Inzinger, cu care a avut con
vorbiri amicale privind organizarea 
învățămîntului superior, planurile 
și programele cursurilor, metodele 
pedagogice.

După-amiază, acad. Ștefan Bă
lan a făcut o vizită la Agenția In
ternațională pentru Energia Atomi
că (A.I.E.A.), unde a fost primit 
de directorul agenției, S. Eklund, 
cu care a avut o convorbire cor
dială privind relațiile dintre insti
tuțiile respective din tara noastră 
și A.I.E.A.

Acad. Ștefan Bălan a fost însoțit 
în timpul acestor vizite de amba
sadorul României la Viena, Gheor- 
ghe Pele.

„stimulentul cel mai bun pentru a 
determina puterile nucleare să ia 
măsuri concrete tot mai eficace și 
tot mai largi în direcția dezarmării 
nucleare, fără de care tratatul de 
neproliferare n-ar mai avea nici o 
rațiune de a exista".

Delegatul italian a reluat, de a- 
semenea, propunerea prezentată la 
1 august de ministrul de externe, 
Amintore Fanfani, privitoare la o- 
bligația puterilor nucleare de a 
furniza material fisionabil pentru 
utilizări pașnice părților la tratat.

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare că „este indispensabil să se 
supună Adunării Generale a 
O.N.U. un tablou cît mai complet 
și constructiv cu putință al diver
selor poziții care au fost prezen
tate în scopul îmbunătățirii pro
iectului de tratat. Va fi deci ne
cesar, a continuat delegatul italian, 
să se aducă la cunoștința Adunării 
Generale, amendamentele care au 
fost supuse de diverse delegații în- 
tr-un spirit constructiv și cu țelul 
de a perfecționa un acord care are 
o importanță atît de capitală pen
tru viitorul umanității. Cu cît tra
tatul de neproliferare va ține cont 
de exigentele legitime ale diver
selor state — a declarat el — din 
care amendamentele propuse pînă 
în prezent constituie o parte im
portantă, cu atît fiecare parte la 
tratat va fi dispusă să dea priori
tate avantajelor care vor decurge 
pentru ansamblul comunității in
ternaționale și pentru fiecare din
tre membrii săi.

în aceeași ședință, delegatul bri
tanic, Harold Beeley, a prezentat 
un amendament prin care s-ar pre
vedea convocarea la Geneva, după 
cinci ani de la intrarea in vigoare 
a tratatului, a unei conferințe a 
statelor semnatare care să exami
neze modul în care tratatul a fost 
aplicat și să se asigure că obiecti
vele preambulului și dispozițiile 
tratatului sînt pe cale de realizare. 
O astfel de conferință este pre
văzută și de proiectul inițial, dar 
acesta pune drept obiectiv al dez
baterilor doar examinarea îndepli
nirii dispozițiilor tratatului, nu și 
cele ale preambulului.

HAVANA 23. — Corespondentul 
Agerpres V. Stamate transmite : 
Miercuri seara, președintele Re
publicii Cuba, Osvaldo Dortico6, a 
oferit la Palatul Revoluției din Ha
vana un dineu în cinstea șefului 
delegației guvernamentale române, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

La dineu au luat parte Ilie Voi- 
cu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, și alți membri ai de
legației guvernamentale române.

Au fost prezenți Râul Roa, mi
nistrul afacerilor externe, Marcello 
Fernandez, ministrul comerțului 
exterior, și alte persoane oficiale 
cubaneze.

Au participat, de asemenea, Va- 
sile Mușat, ambasadorul Români
ei la Havana, și Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Cubei 
București.

Dineul s-a desfășurat într-o 
mosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul
la Moscova
de Mihail

la

at-

Suslov
(Agerpres).MOSCOVA 23 ... .

Mihail Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit la 23 noiembrie pe Teo
dor Marinescu, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România la Mos
cova, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

EVOLUȚIA
CRIZEI CIPRIOTE

• încordarea provocată în relațiile 
dintre Grecia și Turcia de inciden
tele produse în Cipru cu o săptă- 
mînă în urmă persistă. După cum 
s-a anunțat, aceste incidente, desfă
șurate în după-amiaza zilei de 15 no
iembrie, în două sate situate nu de
parte de Nicosia, între unități ale 
gărzii naționale, alcătuită din ci- 
prioți greci, și ciprioții turci s-au 
soldat cu numeroase victime.

• în urma incidentelor din Cipru, 
atît în Turcia, cît și în Grecia au 
fost anunțate, după cum au trans
mis agențiile de presă, măsuri mili
tare urgente — concentrări de trupe, 
mobilizări de rezerviști, mișcări de 
vase și de avioane. La Atena și An
kara s-a semnalat totodată o intensă 
activitate diplomatică. Guvernul 
turc a trimis, la 17 noiembrie, celui 
grec o notă în care, potrivit agen
ției Reuter, ar fi cerut, în scopul a- 
sigurării securității minorității tur
cești din Cipru, înlăturarea genera
lului Grivas din funcția de coman
dant al forțelor armate grecești din 
insulă (generalul a condus personal 
acțiunea unităților grecești în 
de 15 noiembrie), evacuarea 
aproximativ 20 000 de soldați 
din Cipru, despăgubiri pentru 
liile ciprioților turci omorîți.

• La Atena, desfășurarea și con
secințele crizei cipriote sînt înfrun
tate. după cum se știe, de guvernul 
militar instaurat la putere în urma 
loviturii de stat din luna aprilie. 
Generalul Grivas a fost rechemat și 
a sosit la Atena duminică seara. în 
cursul nopții de miercuri spre joi 
s-a ținut o îndelungată ședință a 
Consiliului Suprem al Apărării Na
ționale, prezidată de regele Constan
tin. După cum au anunțat posturile 
de radio grecești, ședința a avut ca 
obiect situația încordată creată 
între Grecia și Turcia în urma 
evenimentelor din Cipru. Agenția 
Associated Press adaugă că scopul 
ședinței a fost stabilirea măsurilor 
pentru punerea forțelor armate în 
stare de alarmă.

ziua 
celor 
greci 
fami-

Ankara a avut loc, tot• La
miercuri noaptea, o ședință a Consi
liului de Miniștri. La încheierea 
reuniunii a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că „gu
vernul turc nu consideră satisfăcător 
răspunsul primit din partea Greciei 
la nota sa în legătură cu problema 
cipriotă". „Atît timp cît amenințarea 
la adresa securității turcilor din Ci
pru nu va fi înlăturată, se arată în 
comunicat, Turcia nu are 
negociat cu Grecia".

• în Cipru, președintele 
a făcut prima sa declarație 
ceputul crizei. „Problema Ciprului 
nu poate fi soluționată prin război. 
Noi acționăm în modul cel mai 
chibzuit și sperăm că situația nu se 
va agrava, astfel încît să constituie 
un pericol pentru pace" — a declarat 
el. „Reglementarea pașnică a conflic
tului nu este greu de obținut, dacă 
se respectă principiile Cartei O.N.U., 
a adăugat președintele. Tot miercuri, 
liderul comunității ciprioților turci, 
Kuciuk, a declarat că „orice discuție 
în momentul de față cu președintele 
Makarios ar fi inutilă, înainte de re
tragerea contingentului de soldați 
greci din Cipru".
• Ziarul „Phileleftheros", oficios 

al ciprioților greci, a anunțat joi că 
generalul Grivas a fost înlocuit în 
funcția de comandant-șef al forțelor 
militare grecești aflate în Cipru, 
prin generalul grec Gheorghios Mo- 
ronis. Acesta din urmă a deținut 
pînă în prezent funcția de coman
dant al gărzii naționale cipriote.

nimic de

Makarios 
de la în-
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• CONSULATUL R. F. A GERMANIEI LA ZAGREB RIDICAT 
LA RANGUL DE CONSULAT GENERAL • GREVA GENE
RALA IN CHILE

Vecea Executivă Fede
rală a R.S.F. Iugoslavia » 
acceptat în ședința sa din 22 no
iembrie ridicarea la rangul de con
sulat general a consulatului R. F. a 
Germaniei din Zagreb. (Taniug)

Tribunalul militar din A- 
tenO a pronunțat miercuri seara 
sentința în procesul celor 19 mem
bri ai „Frontului patriotic". Econo
mistul Epaminondas Daramitsos a 
fost condamnat la 10 ani închi
soare, iar Vicannis Straris, profe
sor de matematică, la 8 ani. Alți 
cinci acuzați au fost condamnați la 
pedeapsa cu închisoare variind în
tre doi și patru ani. (A.F.P.)

La chemarea Centralei 
unice a oamenilor muncii 
din Chile sute de mii de munci
tori din această țară au încetat joi 
lucrul declarînd o grevă generală 
de protest împotriva politicii gu
vernului chilian în domeniul sala
riilor și a planurilor acestuia de a 
suspenda, parțial, dreptul la grevă 
în cursul anului viitor. La greva 
generală participă muncitorii mi
neri, docherii, salariații de la poștă 
și telefoane, marinarii, salariații 
din serviciile de transporturi, pre
cum și muncitori din alte ramuri 
de activitate.

0 chemare către toți ce
tățenii R. F. a Germaniei ’ 
fost adresată de C.C. al P.C. din 
Germania în ultimul număr al or
ganului său de presă, „Freies Volk“, 
de a milita pentru o amnistie poli
tică. în chemare se subliniază că 
numărul cetățenilor din R. F. a 
Germaniei care sprijină lupta pen
tru legalizarea P.C. din Germania 
este în prezent foarte mare. Do
vezi de solidaritate cu deținuții po
litici și familiile acestora sosesc în 
număr tot mai mare din toate col
țurile R. F. a Germaniei. C.C. al 
P.C. din Germania cheamă popu
lația țării să-și intensifice sprijinul 
și ajutorul pentru persoanele per
secutate din motive politice, pentru 
deținuții politici și familiile aces
tora.

• U Thant, secretarul general al 
O.N.U., a adresat miercuri seara un 
„apel urgent" guvernelor Ciprului, 
Greciei și Turciei pentru ca ele să 
dea dovadă de toată moderația po
sibilă pentru a evita deschiderea 
ostilităților cu privire la Cipru și 
le-a anunțat că a trimis la Nicosia, 
Atena și Ankara un reprezentant al 
său în persoana lui Jose Rolf 
Bennett (Guatemala), însărcinat cu 
examinarea situației și a căilor de 
restabilire a calmului. Potrivit cercu
rilor din Nicosia, guvernul cipriot
a luat notă cu satisfacție de iniția- ■ 
tiva secretarului general al O.N.U. I

Lucrările celei de-a 14-a 
conferințe a F.fl.O. (organiza
ția Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură) s-au în
cheiat joi după-amiază la Roma.

In partea centrală a liniei 
de demarcație militară s~a 
înregistrat miercuri un nou act de 
provocare din partea militarilor a- 
mericani, care au deschis focul asu
pra unui post coreean aflat într-o 
porțiune aparținînd R.P.D. Coreene 
a zonei demilitarizate (A.C.T.C.)

Ministrul de externe al 
R. S. Cehoslovace, Vaclav 
David, care a sosit i°ila Helsinki, 
a avut în aceeași zi convorbiri cu 
primul ministru finlandez, Rafael 
Paasio, și cu ministrul de externe 
Ahti Karjalainen. Au fost discutate 
probleme ale relațiilor dintre Ceho
slovacia și Finlanda, precum și pro
bleme internaționale actuale. 
(C.T.K.)

După devalorizarea lirei sterline

FEBRA AURULUI
LA BURSA LONDONEZA

Telegramele de presă sosite la redacție prezintă 
un „scurt metraj" al ultimelor evenimente legate 
de devalorizarea lirei

LONDRA. Camera 
Comunelor a adoptat 
miercuri seara, cu o 
majoritate de 77 de vo
turi, moțiunea guverna
mentală care aprobă 
măsurile luate în legă
tură cu situația econo
mică. Deputății labu
riști au sprijinit pozi
ția cabinetului Wilson, 
cu excepția lui Richard 
Crawshaw. care. în 
semn de protest fată de 
devalorizarea lirei, a 
demisionat din funcția 
de vicepreședinte al 
grupului parlamentar 
laburist. Totodată „A- 
sociatia laburistă pen
tru apărarea păcii" a 
dat publicității o de
clarație în care subli
niază necesitatea redu
cerii cheltuielilor mili
tare drept singura al
ternativă a actualelor 
dificultăți financiare pe 
care le întîmpină An
glia. Consiliul Național 
al acestei organizații 
califică drept „insufi
ciente" măsurile pro
mise de guvern de a 
reduce cu 100 de mili
oane de lire bugetul

sterline.

militar. Trezoreria bri
tanică a anunțat joi 
seara că Fondul Mone
tar International a a- 
probat împrumutul de 
1,4 miliarde de dolari 
solicitat de Anglia.

în timp ce în parla
ment se purtau discuții, 
la Bursa din Londra se 
desfășurau ample nego
cieri asupra aurului. 
Cercurile bancare Inte
resate au refuzat să 
dezvăluie cifra de afa
ceri rezultată în urma 
operațiunilor de schimb 
asupra aurului, dar 
specialiștii consideră că 
ea a depășit nivelul re
cord înregistrat în 
1961. cînd volumul vîn- 
zărilor de aur a 
50 de tone.

capitala Franței se re
marcă faptul că febra 
aurului stirnită de de
valorizarea lirei este o 
manifestare a degradă
rii sistemului monetar 
interoccidental. Exper
ta francezi relevă că 
febra aurului exercită 
asupra dolarului o pre
siune intensificată în 
același timp si de de
ficitul balanței de plăți 
a Statelor Vnite.

atins

După 
A.F.P.

cum
Ban- 

nu cumpără 
aur si nici

PARIS.
informează 
ca Franței 
în prezent
nu intenționează 3ă o 
facă intr-un viitor a- 
propiat. In cercurile din

WASHINGTON. Mi
nistrul finanțelor al 
S.V.A., Henry Fowler, a 
declarat. în cadrul u- 
nei conferințe de pre
să, că problema majo
rării cu 10 la sută a 
impozitelor a devenit si 
mai stringentă după 
devalorizarea lirei ster
line. întrucît dolarul în 
prezent „se află la li
mită". El a adăugat în
să că devalorizarea li
rei sterline nu ar fi a- 
vut o influentă negati
vă asupra dolarului a- 
merican.

RIO DE JANEIRO.
Guvernul brazilian a 
anunțat oficial „Fondul 
monetar international" 
că a hotărît să nu de
valorizeze moneda na
țională.

Un grafic elocvent: prin el publicația franceză „Les Echos" înfățișează 
cursul oscilant al lirei în ultimii ani

Cosmos 192, satelit arti
ficial al Pămîntului a fost 
lansat 3oi 'n Uniunea Sovietică. 
Satelitul s-a plasat pe o orbită cir
culară avînd parametrii apropiați 
de cei calculați. Agenția TASS 
menționează că aparatajul instalat 
la bordul satelitului funcționează 
normal.

In întreaga Italie, aproxi
mativ 2,5 milioane de oa
meni ai muncii s-au aflat 
joi în grevă. Printre aceștia se 
aflau muncitori agricoli dintr-o se
rie de regiuni, lucrătoarele de la fa
bricile de confecții, muncitorii de 
la o serie de întreprinderi din Ve
neția, care revendică revocarea h<>-, 
tărîrii de a concedia 60 de munci
tori din una dintre fabricile mono
polului „Mont-Edison", precum și 
alte categorii de oameni ai muncii.

Cu prilejul unei reuniuni 
COmUne a Consiliului preziden
țial și a Consiliului de Miniștri din 
Yemen a fost aprobată constituția 
provizorie a acestei țări. în cursul 
acestei reuniuni, generalul Hassan 
Al Amri, membru al Consiliului pre
zidențial, a fost numit comandant 
șef al armatei.

Plenara C. C. al
Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia '

BELGRAD 23. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La 23 noiembrie s-au desfă
șurat la Belgrad lucrările celei de-a 
8-a Plenare 
al Uniunii 
goslavia.

Plenara a 
litico-ideologice actuale și sarcinile 
în domeniul înfăptuirii reformei 
economice și sociale; activitatea 
organizațiilor U.C.I. din Armata 
Populară Iugoslavă; a examinat 
și aprobat hotărârile C.C. al U.C.I. 
privind pregătirile în vederea ce
lui de-al IX-lea Congres al U.C.I. 
La primul punct de pe ordinea de 
zi a luat cuvîntul Albreht Roman, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I.

Marian Țvetkovici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., a prezentat programul pre
gătirilor pentru al IX-lea Congres 
al U.C.I., care va avea loc în de
cembrie 1968.

a Comitetului Central 
Comuniștilor din Iu-

discutat probleme po

PREMIERUL SUEDEZ
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA 23. — Coresponden
tul Agerpres I. Dumitrașcu trans
mite : La 23 noiembrie, Tage Er- 
lander, președintele Consiliului de 
Miniștri al Suediei, a sosit într-o 
vizită oficială în Polonia, la invita
ția lui Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone. Pe aeroport, înaltul 
oaspete suedez a fost întâmpinat de 
J. Cyrankiewicz și de alte înalte 
oficialități.

Salutîndu-1 pe oaspetele suedez, 
premierul polonez și-a exprimat sa
tisfacția pentru vizita premierului 
suedez, subliniind că relațiile cul
turale și politice dintre cele două 
țări cunosc o dezvoltare continuă. 
El a dat o înaltă apreciere rolului 
Suediei ca țară neutră în menține
rea păcii în Europa și în lume.

La rîndul său, premierul Erlan- 
der a apreciat eforturile Poloniei 
de a construi o țară și o industrie 
modernă, dezvoltarea ei dinamică. 
Premierul suedez subliniază că re
lațiile dintre cele două țări se ba
zează pe înțelegere și bună vecină
tate, iar legăturile lor comercial» 
se dezvoltă favorabil.
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