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Pamela, în multiplei® ei iposta
ze — mama unică, sora și iubita, 
sofia unei vieți și tovarășa de 
muncă, bunica liniștită și fetița 
care articulează primele silabe — 
reprezintă mai mult de jumătate 
din populația țării ; oamenii, băr- 
bafi și femei deopotrivă, găsesc 
că e firesc să avem o zi aparte 
pentru această majoritate : orice, 
societate civilizată, orice societate 
evoluată, examinează, ca unul din 
primii factori ai progresului, gra
dul de emancipare a femeii. 
„Toate popoarele civilizate au res
pectat femeile", spune Rousseau, 
dar socialismul, ca filozofie, miș
care socială și orlnduire superioa
ră, a intrat în istoria omenirii a- 
firmtnd și înfăptuind egalitatea în 
drepturi a femeii.

Format și crescut în veacuri de 
cumplite urgii și adversități, po
porul nostru a rezistat și ajuns la 
o deplină exprimare a ființei și 
personalității sale și pentru că a 
dezvoltat o tradiție de înalt res
pect față de femeie, de caldă 
dragoste față de mamă, privită ea 
păstrătoare a tradițiilor casei, fa
miliei, poporului. Legenda Mește
rului Manole nu e numai un poem 
al sacrificiului aflat la temelia ori
cărei opere mari, dar și un monu
ment sublim de iubire pentru fe
meie și de recunoaștere a soarfei 
e> 'grele în vremi tragice. „Soțioa- 
, ', „mîndra" zidită de vie, cu
laătimile ei sărate, cu soarta ei 
nemeritafă, cu vaietele ei răzbă- 
fînd prin ziduri, e simbolul femeii 
ferecate într-o viață crudă, fără aer 
și fără lumină, sacrificată înfr-o e- 
xistenfă tragică pentru toți.

Prezentă în toate momentele de 
răscruce ale națiunii noastre, fe
meia a fost părtașa bărbatului în 
luptele grele purtate pentru eli
berarea națională și socială : roabă 
alături de rob, i-a împărțit pe ogor 
hrana puțină, i-a purtat și crescut 
copiii, a creat un port a cărui fru
musețe uimește lumea, a creat ge
nerații de luptători neînfricați și, 
prin mari eroine populare, și-a 
transformat suferința în curaj și no
blețe, a aureolaf-o cu fapte de 
legendă. In răzmerițe fără număr, 
în memorabilele mișcări revoluțio- 

/•jare ale secolului trecut din anii 
1821 și 1848, în războaiele da 
neattrnare și în anii represiunilor 
pline de cruzime contra mișcării 
muncitorești și a partidului comu
nist, femeia a știut întotdeauna 
să-și ia asupră-și sarcini mult prea 
grele pentru puterile ei, și să le 
ducă la bun sfîrșif prin eforturi 
care țineau de miracol.

Anii de victorie ai socialismului 
au adus femeii drepturile demo
cratice fundamentale ; alături de 
dreptul de vot și de egalitatea în 
drepturi economice, o legislație, 
un cadru social, o vastă mișcare 
condusă de partid pentru a face 
ca egalitatea juridică de drepturi 
să corespundă cît mai profund e- 
galității în fapt, în posibilitatea de 
afirmare a femeii în viața socială, 
în economie, în gospodăria ob
ștească, posibilități de exprimare 
nesfingherită a aptitudinilor ei în 
cîmpul vieții spirituale și producti
ve a țării.

în anii socialismului, energiile 
feminine s-au canalizat armonios 
în ramurile și domeniile în care 
femeile dau rezultate optime și a- 
desea se dovedesc de neînlocuit, 
iar cîteva exagerări temporare, de 
genul femeii-miner, s-au resorbit 
fără înfîrziere. O seamă de activi
tăți — de la muncitoarea tex- 
filisfă pînă la arhitectă, terito
riul imens al pedagogiei, medici- 

de la directoarea de institut 
cercetare științifică pînă
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CREȘTEREA EFICIENTEI
ECONOMICE

După cum se știe, trăeătur* fun
damentală a sarcinilor plănuia! de 
stat pe 1968, sarcini realiste șl 
mobilizatoare, constă in faptul e& In 
majoritatea lor întrec prevederile 
inițiale înscrise in planul cincinal 
pentru acest an. Ca urmare, prin in
termediul nivelelor fixate se inten
sifică, In continuare, ritmul dezvol
tării economiei naționale, procesul 
diversificării producției materiale, al 
îmbunătățirii structurii și proporții
lor «ale. Realizarea sarcinilor pre-

văzute — cantitative, calitative și fi
nanciare — decurge bine, cele două 
luni care au trecut din acest an 
marcînd însemnate succese pe toate 
planurile activității producției ma
teriale. Se simte puternic influent» 
favorabilă a acțiunii initiate de coh- 
dncere» partidului pentru organisa- 
rea științifică * producției și a mun
cii, pentru creșterea eficienței activi
tății economice prin rentabilizarea 
tuturor întreprinderilor și produse
lor. Considerînd că veniturile buge-

CEA MAI FRUMOASĂ

Petru VINTILA

[n ligența, cultura, ar- 
Șț| ta. Victoria de la

Nu..numai un soli- . 
tar profesor de gra
matică, dar chiar co
lectivitatea umană in 
întregul ei poate ob
serva că aproape 
toate noțiunile subli
me sînt de gen fe
minin : durerea, me
moria, inspirația, 
munca, inima, viața, 
fericirea, speranța, 
iubirea, ura, pasiu
nea, poezia, lumina, 
patria, victoria, inte-

Foto : Gh. Vințilă

na, 
de 
la funcția fără traducere mas
culină a surorii do caritate, gama 
largă a comerțului și cooperației, 
producția și mai ales controlul ei, 
gospodărirea, administrarea, docu
mentarea, sectoare întregi ale. 
zootehniei, agronomiei, ca și zone 
bogate ale științelor sociale, arte
lor, scrierii literare și ziaristice, 

, laolaltă cU o pătrundere masivă 
și binefăcătoare a femeilor în con
ducerea treburilor gospodărești 
ale comunelor, cartierelor, coope
rativelor agricole — au demon
strat o maximă eficiență a femei
lor reprezentînd o comoară de ta
lent și capacitate scoasă la iveală 
de democrația socialistă.

Mulți din acești ani de construc
ție n-au fost ușori și au solicitat 
din plin femeia ca sfîlp al fami
liei — ființa de neînlocuit care 
ne dă viață și ne învață primele 
cuvinte ale existenței noastre, pri
mele gesturi — ca soție, care dă 
lumină și căldură oricărui cămin, 
ca lucrătoare. In ultimii ani, legi
slația socialistă a inițiat o serie de 
măsuri hotărîte pentru a apăra și 
consolida familia, a întărit cu pu
tere de lege drepturile inaliena
bile pe care morala socialistă și 
bunul simț le acordă femeii și ro-

(Continuare în pag. a Il-a)

tulul de stat reprezintă un Indiciu 
concludent al modului concret în 
care evoluează activitatea economică, 
iată ce spun cifrele : în lunile ia
nuarie șl februarie 1968 veniturile 
planificate s-au îndeplinit în condiții 
mai bune decît în aceeași perioadă 
a anului precedent, procentul de rea
lizare fiind superior celui obținut în 
1967.

Evident, bilanțul celor două luni 
este mult mai bogat atît sub aspect 
cantitativ, dar mai ales calitativ și 
financiar. Se confirmă, în acest fel, 
încă o dată, vitalitatea economiei na
ționale, capacitatea ei de a aborda 
cele mai complexe obiective, în 
strînsă conformitate cu sarcinile 
trasate prin planul de stat pe 1968, 
de Directivele aprobate la Conferința 
Națională a P.C.R. Pornind de la 
acest bilanț, de la caracteristica ge
nerală a activității întreprinderilor, 
aceea de a utiliza cu chibzuință și 
spirit de răspundere banii statului, 
să analizăm — chiar succint — ce 
mai frinează mecanismul unora 
din pîrgbiile care au o in
fluență nemijlocită asupra îndepli
nirii indicatorilor financiari ai planu
lui de stat în anul 1968. Se prevede 
ca în acest an prețul de cost al pro
ducției marfă comparabile din in
dustria republicană să scadă cu 2,2 
la sută fată de <1967. De asemenea, 
nivelul'cheltuielilor la 1 MO lei pro
ducție marfă, pe ansamblul industriei 
republicane trebuie să se reducă cu 
aproape 12 lei comparativ cu reali
zările preliminate pe anul precedent.

Meditînd asupra acestor sarcini 
mobilizatoare, se desprinde că pla
nul prețului de cost, al cheltuielilor 
de producție pe acest an ține seama 
de importantele rezerve evidențiate 
eu prilejul studiilor Întreprinse pină 
acum In cadrul acțiunii de organi
zare științifică a producției și a 
muncii, ca și a aceleia de sporire a 
rentabilității întreprinderilor. Prin 
valorificarea lor se prevede ob
ținerea unui spor de beneficii ’ 
de aproximativ 2,8 miliarde lei peste 
volumul stabilit pentru acest an în 
planul cincinal. Acestea sînt sarci
nile. Ce arată sondajele efectuate în
întreprinderi? în majoritatea lor, 
măsurile preconizate sînt urmă
rite perseverent și sistematic, fiind 
îmbogățite în procesul îndeplinirii 
planului cu noi acțiuni cară pot con
tribui la reducerea prin efort pro
priu a prețului de cost.

Este o realitate că acțiunea de ren
tabilizare a declanșat în majoritatea 
întreprinderilor care mal lucrau cu

Gheorgho ȘICĂ 
director adjunct în Comitetul 
de Stat al Plahificârii

La Palatul Marii Adunări Naționale s-au deschis joi dimineața lucrările celui de-al IV-lea Congres al cooperației meșteșugărești.La lucrări iau parte aproape 400 de delegați, reprezentînd membrii cooperativelor meșteșugărești din întreaga țară.Congresul, eveniment important în viața cooperației meșteșugărești, analizează munca desfășurată în

perioada care a trecut de la ultimul congres și va stabili măsuri pentru îmbunătățirea activității în scopul satisfacerii tot mai largi a cerințelor populației.La deschiderea congresului au asistat tovarășii Maxim Berghianu, Janos Fazekas, Leonte Răutu, Va- sile Vîlcu, Ștefan Voitec, Mihai Gere, Manea Mănescu, membri ai C.C. al P.C.R. și ai Consiliului de

Miniștri, conducători de instituții • centrale și organizații obștești, cadre de conducere din economie.Sînt prezenți delegați ai organizațiilor cooperatiste și similare din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. Chineză, R. D. Germană, Italia, R. P. Mongolă, R. P. Polonă,

muncii, fără deosebire de naționalitate, de a obține rezultate economice cantitativ și calitativ superioare, potrivit sarcinilor majore trasate pentru actuala etapă de.către partid — forța conducătoare a întregii noastre societăți. Ele se îmbină armonios cu progresul rapid și cu înflorirea științei și culturii, cu creșterea neîntreruptă a nivelului de trai material și cultural al întregului popor.La dobîndirea acestor succese remarcabile, cu care pe drept cuvînt întregul nostru popor se mîn- drește, o participare activă și o contribuție valoroasă a adus-o și cooperația meșteșugărească.în cei aproape 20 de ani de existență în cadrul economiei socialiste, cooperația din țara noastră a obținut succese remarcabile. în perioada de la ultimul său congres, producția cooperației meșteșugărești a cunoscut un ritm anual de creștere de peste 14 la sută, atin- gînd în acest an un volum de peste 6 miliarde lei, adică dublul producției realizate în urmă cu 5 ani.Conducerea de partid și de stat dă o înaltă apreciere activității cooperației meșteșugărești care, rea- lizînd o gamă largă de servicii și un bogat sortiment de bunuri de consum, satisface o mare varietate de cerințe zilnice ale consumatorilor.Folosind priceperea, ingeniozita-

tea și buna calificare a meșteșugarilor, cooperativele colaborează cu industria de stat în realizarea unor produse, construind repere, piese și subansamble recunoscute prin calitatea lor și produc utilaje și aparate necesare înzestrării u- nităților proprii și industriei de stat. Produsele de artă populară și de artizanat ieșite din mîinile ta- lentaților noștri cooperatori sînt apreciate în întreaga țară, precum și peste hotare.înscriindu-se în coordonatele unui și mai puternic avînt al dezvoltării forțelor de producție, cooperația meșteșugărească, ca organizație socialistă cu caracter economic și obștesc a micilor meșteșugari din Republica Socialistă România, trebuie să-și dezvolte și să-și îmbunătățească în continuare activitatea sa.Definind sarcinile ca?e stau în fața cooperației meșteșugărești.- tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, spunea : „Este necesar ca în anii viitori să se ia măsuri pentru perfecționarea organizării cooperației meșteșugărești, pentru creșterea capacității sale de producție, pentru diversificarea activității unităților cooperatiste meșteșugărești, astfel încît acest sector de producție să se ridice la nivelul celorlalte ramuri ale economiei noastre socialiste. Cooperația meșteșugărească este chemată să aducă o contribuție sporită la lărgirea gamei de produse de consum, în special la realizarea acelor produse care solicită o pricepere și o măiestrie deosebite. Toate acestea impun, printre altele, luarea unor măsuri pentru simplificarea sistemului de planificare și finanțare a cooperației, precum’ și îmbunătăți- . rea aprovizionării tehnice-materia- le a unităților cooperatiste meșteșugărești".In ultimul timp au fost luate o serie de măsuri care au permis ridicarea în ansamblu a activității cooperației meșteșugărești. Vă revine dv., stimați delegați la cel de-al IV-lea Congres al cooperației meșteșugărești, îndatorirea de mare răspundere de a analiza sub toate aspectele rezultatele obținute și de a stabili noi măsuri pentru continua perfecționare a formelor și

Dragi tovarăși,Permiteți-mi să transmit delega- ților și incitaților la cel de-al IV- lea Congres al cooperației meșteșugărești din țara noastră, tuturor membrilor cooperatori și lucrătorilor din această organizație salutul cald al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri și să urez congresului 3ucces deplin în desfășurarea lucrărilor sale.Congresul r cooperației meșteșugărești are loc în condițiile în care țara noastră trăiește o etapă de ample și profunde transformări, cînd întregul popor muncește cu avînt pentru înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste adoptat de Congresul al IX-lea al partidului și a Hotărîri- lor privind perfecționarea întregii vieți sociale stabilite de recenta Conferință Națională a partidului.Realizareâ în primii doi ani ai cincinalului a unui ritm mediu a- nual de creștere a producției industriale cu 12,5 la sută, rezultatele bune obținute în sporirea producției agriculturii noastre socialiste atestă cu pregnanță dinamismul susținut de creștere a producției materiale, care a devenit una din trăsăturile esențiale și constante ale dezvoltării economiei românești. Rezultatele relevă, totodată, capacitatea creatoare a oamenilor

maramele 
împărătești, de bo- 
rangic, ale țărănoi
lor din Gorj, Argeș, 
Muscel si Vraftcea și 
veți înțelege din ce 
seculară suferință și 
dragoste se ivește și 
azi, nemuritoare, 
demnitatea acestor 
ființe aprige și deli
cate, frumoase și 
harnice, înțelepte și 
neînduplecate. Mara
mele de in și de cî- 
nepă rupte în lungi 
ți tragice fase vor fi 
oblojit rănile oșteni
lor daci căzuți la Ta
pia și la Poarta de 
Fier a Transilvaniei, 
astfel de marame 
s-au umplut de sin
ge și de lacrimi de-a 
lungul a douăzeci de 
veacuri de istorie, 
sub obeziie rotii care 
l-a zdrobit pe Ho- 
ria, în smîrcul de la 
Podul înalt, la Neaj- 
lov și la Mirăslău, 
semnificînd dirzenia 
în suferință și spe
ranța în victorie.

fă .ca ri Ropier. Ctmw 
s-ar putea uita —de 
exemplu — cd sub o 
cămașă de cînepă si 
sub o tunică de os
taș a bătut inima 
Ioanei d’Arc ți ini
ma Ecaterinei Teo- 
doroiu ? Ce-ar fi fost 
literatura omenirii 
fără Anna Karenina, 
fără Nora, fără Bea
trice 7 Ce-ar fi fost 
propria noastră lite
ratură fără Mara ți 
Kira Kiralina, fără 
Vitoria Lipan si e- 
nigmatica Otilia si 
fără Domnișoara 
Nastasia? Priviți am
forele romane și eli
ne din marile muzee 
ale lumii si veți ob
serva că ele . întru
chipează, în linia lor 
perfectă, torsul fe
meii. Căucele noas
tre de la Oboga și 
Iernut, de la Bistri
ța si Drăguț imagi
nează în lut ars si 
în smalțuri de-o tul
burătoare cromatică 
aceeași neistovit cîn- 
tată frumusețe 
minină. Priviți 
purile învăluite

Samotrace este În
truchipată într-o fe
meie. Mai mult chi(ar 
decît cu' monumen
talele ei ruine, Troia 
este asociată în me
moria omenirii cu 
numele Elenei. Din 
istoria milenară a 
Egiptului antic lite
ratura ignoră mai u- 
țor Sfinxul șl Pira
midele, dar nu înce
tează a-și aminti de 
Cleopatra. Olimpul 
era un munte vrăjit 
și înfrumusețat de 
preponderența zeițe
lor, iar Minerva era 
tpt attt de înteleap-

FARMACIA
Ain

O tradiție de secole a si
tuat farmacia în rîndul in
stituțiilor ce au de îndepli
nit o funcție precumpăni
tor socială. Integrată rețe
lei sanitare, ea este menită 
să participe la apărarea să
nătății publice. Farmacia 
nu este comerț, așa cum 
medicamentul nu poate ■ fi 
tratat ca o simplă marfă, 
în accepțiunea obișnuită a 
respectivei categorii econo
mice. Pe drept cuvînt afir
ma cunoscutul savant fran
cez Bernard Halpern că „în 
comerțul cu medicamente 
prevalează latura social-u- 
mană".

întreaga politică sanita
ră a statului nostru, efor
turile, încununate de succe
se remarcabile, pentru dez
voltarea industriei de me
dicamente, izvorăsc tocmai 
din grija față de om, față 
de sănătatea acestuia. Se 
investesc bani în producția 
de medicamente, în dezvol
tarea rețelei de farmacii, a 
cărei funcționare este asi
gurată de cadre cu pregă
tire universitară.

în fața acestor adevăruri 
unanim apreciate se pune 
în mod firesc întrebarea:

eum ajunge medicamentul 
la pacient?

Oportunitatea întrebării 
o vor înțelege bine citito
rii. O dată cu. primele sem
ne ale primăverii au re
apărut și cozile din farma
cii, cu tot alaiul lor de ne
plăceri . — timp pierdut, 
nervozitate, șanse sporite 
de a contracta o gripă. 
Cetățeanul e nevoit să co-

pacient, medicamentul sa 
izbește tot mai mult de ri
gorile unei existențe condi
ționate de calitatea sa de 
produs industrial. Carac
terul terapeutic al medica
mentului este subordonat 
celui comercial, Iar farma
cia este din ce în ce mai 
mult tratată ca un maga
zin oarecare, cu rosturi co
merciale supuse rigorilor

raid-anchetă
Iinde una, două, trei far
macii pentru a-șl procura 
cele mai uzuale medica
mente. De ce? Ce explica
ție poate avea faptul că de 
la o banală epidemie de 
gripă la alta apare și difi
cila problemă a procurării 
medicamentelor?.

După părerea unor spe
cialiști, cauzele nu pot fi 
explicate numai prin con
junctura creată de cererea 
sporită față de un medica
ment sau altul. Ei conside
ră că, în drumul său spre

/
organizării comerciale, ro
lul ei fiind redus — în cel 
mai fericit caz — la acela 
de intermediar funcțional 
între pacient șl medica
ment.

Dar. se realizează o ar
monioasă îmbinare între 
funcționalitate și latura 
social-umană a acestui sec
tor?

Un raid efectuat recent 
prin farmaciile bucurește- 
ne ne-a confirmat că ac
tualul sistem de organizare 
și aprovizionare a farma-

ciilor generează deseori si
tuații de neconceput. în a- 
ceastă perioadă, o serie de 
sortimente farmaceutice de 
cerință curentă, cum ar fi 
Faringoseptul, Vitamina C 
fiole, Vitamina B 6, calciul 
gluconic, Carmolul, frecția 
Galenica, diverse ceaiuri 
(antiasmatic, laxativ, pec
toral, calmant, antibronșitic 
etc.), uleiul de parafină, 
chinina, zaharina, sulfami- 
da praf, vata și alte prepa
rate lipsesc din farmacii. 
Diriginții cu care am dis
cutat, asigurîndu-ne că sînt 
preocupați de bunul mers al 
unităților pe care le . con
duc, ne-au arătat notele 
transmise Oficiului farma
ceutic al orașului București. 
A reieșit că responsabilii 
farmaciilor comandă din 
timp necesarul de produse 
solicitat de cumpărători. De 
multe ori însă rezultatul 
este altul decît cel scontat: 
unitățile primesc unele pro
duse în cantitate excesivă, 
altele în cantități reduse 
«au deloq. Jeni Tîrnoveann,

George CUIBUȘ

(Continuare în pag. ■ V-a)

Cînd s-a anunțat pentru prima 
oară „retragerea din zona de la „est 
de Suez“, mulți autori de literatură 
politică au căutat să-i desprindă sem
nificația, ajungînd aproape invaria
bil la concluzia că ea constituia o 
expresie a amurgului definitiv al 
imperiului britanic. „Rolul mondial", 
consfințit prin prezența militară a 
Angliei în diferite părți ale lumii se 
golise de conținutul pe care îl atri
buiau adepții tradiționalismului 
colonial, devenind mai ales în 
ultimii ani o aureolă iluzorie, 
mult prea costisitoare pentru resur
sele reale ale economiei insulare 
britanice. încă în ianuarie 1965, 
premierul Harold Wilson mărturi
sea : „Sîntem angajați într-un pro
ces necesar de punere în concor
danță a cheltuielilor noastre mili
tare cu realitățile situației econo
mice". în ianuarie 1968, așadar e- 
xact după trei ani, în decursul că
rora au fost operate cîteva reduceri 
minore în bugetul militar, s-a adop
tat hotărîrea ca forțele britanice a- 
flate la est de Suez și în golful 
Persic să fie retrase pînă la sfîrșltul 
anului 1971.“ Ce rațiuni au deter
minat această decizie ? Potrivit 
versiunii oficiale, hotărîtor a fost 
factorul economic. Se impunea re
considerarea realistă a situației în 
care sute de milioane de lire ster
line sînt alocate anual pentru 
întreținerea bazelor si trupelor 
din îndepărtate regiuni ale glo-

bului, în timp ce economia tării, 
cu toate eforturile de redresare, nu 
reușește să lichideze cronicul deficit 
al balanței de plăți și nici să vin
dece vulnerabilitatea lirei sterline, 
recurgîndu-se fără prea multă efi- 
cacitaie la succesive măsuri de aus-

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
Excelentei Sale

Dr. NUREDDIN ATASSI
Șeful Statului Republicii Arabe Siriene DAMASO sărbătoareCu ocazia celei de-a V-a aniversări a zilei de 8 Martie — 

a Republicii Arabe Siriene — am plăcerea ‘ de a adresa Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului sirian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare și al cauzei păcii și progresului.
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

■l
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Lucrările Congresului cooperației

Cuvîntul de salut rostit 
de tovarășul Janos Fazekas

(Urmare din pag. I)metodelor de organizare și conducere în cooperația meșteșugărească, pentru a face din această un sector economic pe deplin eficient, în stare să satisfacă mereu mai bine variatele cerințe ale populației.Iată de ce acest congres se înscrie ca un eveniment deosebit în viata meșteșugarilor cooperatori ITovarăși.Ca urmare a dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale, a creșterii sistematice a nivelului de trai material și cultural al poporului nostru, sporesc în mod firesc volumul și diversitatea solicitărilor populației pentru lucrări și servicii. Aceasta exprimă un fenomen caracteristic vieții moderne, constituind un indice al gradului de prosperitate și civilizație.De aceea, efortul principal al cooperației meșteșugărești trebuie îndreptat și în viitor spre diversificarea continuă și îmbunătățirea calitativă a serviciilor,’cu atît mai mult cu cît în acest domeniu mai există lipsă de operativitate, întîr- zieri în executarea la termen a comenzilor și chiar lucrări de slabă calitate. Pe bună dreptate, cetățenii semnalează asemenea deficiențe organelor superioare cooperatiste și organelor de conducere, de partid și de stat.Conducerile cooperativelor și uniunilor județene, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești sînt datoare să ia măsuri neîntârziate pentru eliminarea cu de- săvîrșire a acestor lipsuri, ce umbresc munca bună a zecilor de mii de cooperatori pricepuți, lucrători care apără printr-o muncă conștiincioasă prestigiul meseriei lor.Ținînd seamă de faptul că obiectele electrotehnice de folosință îndelungată : mașini de spălat, mașini de călcat etc, pătrund într-un număr tot mai mare și în lumea satelor și cunoscînd solicitările frecvente ale satului pentru construcțiile de locuințe, se impune a- cordarea unei atenții deosebite dezvoltării, în continuare, a activității de deservire în mediul rural.Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești trebuie să colaboreze mai strîns cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și cu Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, pentru dezvoltarea armonioasă a rețelei unităților de deservire, astfel încît oamenii muncii de la sate să poată beneficia de servicii, fără a fi nevoiți să bată drumurile la oraș sau în alte locuri îndepărtate, fapt care înseamnă cheltuieli suplimentare de timp și de bani.Concomitent este necesar să se extindă rețeaua unităților de prestări de servicii la orașe, să fie diversificate lucrările și îmbunătățită calitatea lor, astfel ca masele de consumatori din fiecare oraș în parte să aibă o deplipă satisfacție atunci cînd folosesc serviciile unităților cooperației meșteșugărești.Desigur că, în primul rînd, este necesar ca formele de organizare și metodele de studiere a cererii populației de la orașe și de la sate pentru diferite servicii să fie serios îmbunătățite pentru ca dezvoltarea și amplasarea rețelei de deservire să se facă pe baza cunoașterii îndeaproape a evoluției cererilor de servicii și a modificărilor ce intervin în structura a- cestora.Cooperația meșteșugărească va trebui să pună în centrul atenției sale, în egală măsură, dezvoltarea producției de bunuri de consum, Folosind condițiile specifice de care dispune, cooperația are mari posibilități de a acționa cu maximă suplețe în planificarea producției și în adaptarea ei operativă la cerințele reale de consum.Practic, aceasta înseamnă realizarea unei mari diversificări de sortimente, o execuție superioară a produselor de mică serie, promovarea mai largă a produselor cu specific local, măsuri menite să îmbogățească fondul de marfă din comerț și să-1 facă mai corespunzător variatelor gusturi ale consumatorilor.Imensa bogăție a creației noastre 
(Urmare din pag. I)R. P. Ungară, U.R.S.S., R. D. Vietnam.Lucrările congresului au fost deschise de tovarășul Gheorghe Vasilichi, președintele UCECOM.După alegerea prezidiului și a comisiilor de lucru, congresul a adoptat următoarea ordine de 2i :1. — Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

2. — Raportul Comisiei de revizie 
a UCECOM.

3. — Proiectul de lege privitor la organizarea cooperației meșteșugărești.
4. — Raportul privind propunerile de îmbunătățire a statutelor cooperativelor, uniunilor și UCECOM.5. — Alegerea Consiliului UCECOM și a Comisiei de revizie.Participanții la congres au primit cu vii aplauze cuvîntul de salut rostit de tovarășul Janos Fazekaș, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Trecîndu-se la ordinea de zi, tovarășul Gheorghe Vasilichi a prezentat raportul de activitate al Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

populare trebuie să constituie un izvor nesecat de inspirație pentru meșteșugarii cooperatori, care, cu îndemînarea și simțul» lor artistic recunoscut, pot realiza o gamă largă și variată de produse de artizanat și de obiecte de artă populară.îmbinînd utilul cu frumosul, cooperația meșteșugărească va satisface într-o măsură tot mai mare cerințele sporite ale pieței interne, turismului și exportului, aducînd în același timp o importantă contribuție la educarea estetică a cumpărătorilor.Manifestând o preocupare sporită pentru dezvoltarea și ridicarea pe o treaptă superioară a producției obiectelor de artă populară și meșteșugurilor artistice, cooperația trebuie să colaboreze, să conlucreze mai strîns cu Uniunea Artiștilor Plastici, să atragă un număr cît mai mare de creatori și meșteri populari, ceea ce va da o garanție de autenticitate și originalitate care trebuie imprimate producției obiectelor de artizanat și de artă populară.Creșterea și diversificarea producției obiectelor de artizanat și de artă populară trebuie să ofere cumpărătorului din tară, sau de peste hotare, posibilitatea de a putea alege și cumpăra obiecte care să exprime specificul artei noastre populare din toate zonele, personalitatea creatorului si să corespundă în același timp gustului cumpărătorului. astfel ca obiectul procurat să devină o plăcută a- mintire a locurilor vizitate.în condițiile marii industrii moderne, mecanizate si automatizate, nu se restrînge ci dimpotrivă crește rolul cooperației meșteșugărești ca urmare a sporirii solicitărilor pentru servicii și pentru produse de mică serie care completează sortimentul realizat de industria mare.Apreciind aportul adus de industria cooperatistă la realizarea unor produse în colaborare cu marea industrie, este necesar ca și în viitor unitățile sale să execute în mai mare măsură acele piese și șubansamble a căror producție este posibilă și rentabilă în condițiile de organizare din unitățile mici.Prin măsurile luate de conducerea de partid și de stat pentru îmbunătățirea muncii în domeniul planificării, aprovizionării, finanțării, stabilirii prețurilor și tarifelor și a cointeresării materiale, cooperației meșteșugărești i-a fost creat un cadru mai corespunzător dezvoltării activității sale, pentru 
a deveni o industrie cooperatistă modernă.Proiectul de Lege privitor la organizarea cooperației meșteșugărești, pe care-1 va dezbate congresul dv., precum și Proiectul de Lege privind exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere proprii — proiecte ce urmează să fie supuse aprobării Marii Adunări Naționale — vor crea condiții și mai favorabile cooperației meșteșugărești și meseriașilor particulari, în vederea creșterii contribuției pe care aceștia trebuie să o aducă la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, privitor la creșterea producției de bunuri de consum, lărgirea sortimentelor și diversificarea serviciilor destinate satisfacerii tot mai bune a cerințelor populației.Comitetul de Stat al Planificării, ministerele și celelalte organe de stat, precum și consiliile populare au sarcina de a sprijini cooperația meșteșugărească în asigurarea aprovizionării cu materii prime și materiale, în ridicarea gradului de dotare tehnică, în atribuirea de localuri etc., creîndu-i astfel posibilitatea să lucreze mai mult și mai bine, pentru satisfacerea cerințelor crescînde ale populației.La rîndul lor, organele de conducere din cooperația meșteșugărească au datoria să folosească cu pricepere și simț de răspundere sprijinul și condițiile create și să ia cele mai corespunzătoare măsuri pentru continua perfecționare 
a activității lor.îmbunătățirea organizării producției și a muncii constituie o necesitate, general recunoscută în toate domeniile de activitate și firește și în activitatea de prestări servicii, fiecare unitate trebuind să

Președintele Comisiei de revizie 
a UCECOM, tov. Adam Simion, a prezentat raportul de activitate al acestei comisii.A fost prezentat apoi, de către tov. Nagy Dezideriu, vicepreședinte al UCECOM, raportul privind propunerile de îmbunătățire a statutelor cooperativelor, uniunilor și UCECOM.După-amiază au început discuții asupra rapoartelor prezentate, precum și asupra Proiectului de Lege privitor la organizarea cooperației meșteșugărești care a fost difuzat delegaților. Au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Bălan, președintele Uniunii cooperativelor meșteșugărești — București, Filip Zamfir, președintele Uniunii cooperativelor meșteșugărești — Argeș, Vasile Iancu, președintele cooperativei „Munca și Arta" din Galați, Iuliu Kiss, președintele Uniunii cooperativelor meșteșugărești — Bihor, Constantin Stanca, președintele cooperativei „Bîrzava" din Reșița, Ion Fulga, președintele Uniunii cooperativelor meșteșugărești — Dolj, Victoria Cojocaru, membră a cooperativei „Arta casnică" — Breaza, Ion Gîrbă, președintele cooperativei „Electrometalica" din Ploiești, Nicolae Barbu, președin

fie astfel condusă încît să aibă o eficiență economică maximă.De aceea, paralel cu înzestrarea tehnică a unităților, cooperația meșteșugărească trebuie să ia măsuri pentru mai buna folosire a utilajelor, pentru extinderea micii mecanizări, pentru mai buna folosire a forței de muncă și a timpului de lucru, pentru organizarea superioară a producției și a muncii, în vederea creșterii continue a productivității muncii și a reducerii cheltuielilor de producție.O preocupare de prim ordin trebuie să fie pregătirea cadrelor de meseriași, tehnicieni, specialiști, conducători de unități, capabile să țină pasul cu progresul tehnic și cu exigența sporită a populației.Avînd în vedere rezultatele bune obținute în pregătirea cadrelor de meseriași prin ucenicia la locul de muncă, este necesară extinderea în viitor â acestei forme de calificare, întreaga mițncă de creștere a cadrelor pe care este chemată s-o desfășoare cooperația meșteșugărească trebuie să aibă drept rezultat sporirea neîncetată a numărului de meseriași de înaltă calificare, ridicarea măiestriei lor profesionale în toate domeniile.Munca la domiciliu care reprezintă o formă de organizare a lucrului foarte avantajoasă atît pentru cooperative cît și pentru persoanele care execută produsele va trebui folosită pe o scară mai largă. Prin extinderea muncii la domiciliu cooperativele își pot mări capacitățile de producție într-un timp scurt și fără cheltuieli de investiții.Deservirea populației la orașe și sate se face în prezent și de către meșteșugarii cu ateliere proprii. Majoritatea acestora sînt meseriași cu o bună pregătire profesională, apreciați de acei cărora le lucrează, astfel că se justifică necesitatea unei mai bune valorificări a capacităților și posibilităților de producție de care dispun, a unei preocupări mai mari pentru aprovizionarea lor cu materii prime și materiale, în vederea creșterii volumului de bunuri și servicii destinate populației.Tovarăși,O premisă esențială în îmbunătățirea activității cooperației meșteșugărești o constituie înlăturarea elementelor de centralizare excesivă, de tutelă măruntă, care încătușează inițiativa unităților. Cooperativa, veriga de bază în sistemul cooperației meșteșugărești, trebuie să aibă competențe largi în desfășurarea activității economice, în folosirea și gospodărirea fondurilor sale pentru producție și investiții; Lărgirea competențelor’cooperați vei or trebuie să ducă la simplificarea aparatului tehnic- administrativ pe întregul sistem, îndeosebi la uniuni și UCECOM, pentru a crea o mai mare suplețe și operativitate în rezolvarea problemelor economice și a asigura un nivel.cît mai redus al cheltuielilor de regie.Uniunea centrală și uniunile de cooperative vor trebui să-și îmbunătățească continuu munca de îndrumare și control, să sprijine efectiv cooperativele în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Este necesar să fie folosite tot mai mult formele de conducere colectivă existente în cadrul cooperației, să fie antrenată întreaga masă de cooperatori la mai buna gospodărire a unităților, la reducerea costurilor de producție, spo- .rirea rentabilității și dezvoltarea avutului obștesc, baza întăririi activității economice a cooperativelor și a creșterii veniturilor și bunăstării cooperatorilor.Conducerea partidului și statului își exprimă convingerea că membrii cooperatori, lucrătorii și. cadrele de conducere din cooperația meșteșugărească, conștienți de importanța muncii lor, vor depune toate eforturile, folosind priceperea, hărnicia, talentul și experiența lor pentru a aduce un aport tot mai mare lă întreaga operă de construire a socialismului, la creșterea continuă a nivelului de trai al poporului, la prosperitatea și înflorirea patriei noastre, România socialistă.
tele Uniunii cooperativelor meșteșugărești — Constanța, Nicolae Neacșu, președintele cooperativei „Radio-Progres" din București, Pompei Gabără, președintele cooperativei „Progresul" din Brăila, Solomon Iotcovici, președintele Uniunii cooperativelor meșteșugărești — Iași, Alexandru Constanti- nescu, membru al cooperativei „Arta meșteșugărească" din Slatină, Ion Borcuti, președintele Uniunii cooperativelor meșteșugărești — Maramureș.Din partea Comisiei de validare a luat cuvîntul tov. Dorina Biriș, care a prezentat raportul comisiei.Referindu-se la activitatea desfășurată de către uniunile cooperatiste și unitățile acestora în perioada care a trecut de la ultimul congres, vorbitorii au subliniat progresele înregistrate în dezvoltarea bazei materiale de producție, în extinderea rețelei de deservire și diversificarea produselor și serviciilor oferite populației. Din cuvîntul multor vorbitori s-a desprins totodată necesitatea lărgirii în continuare a capacităților de producție și a dotării acestora cu utilaje moderne A fost relevată importanța pregătirii cadrelor la nivelul cerințelor actuale ale producției.

Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe VasilichiCongresul al IV-lea ai cooperației meșteșugărești — a spus raportorul — are loc» în condițiile în care întregul nostru popor muncește cu elan pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Sub conducerea înțeleaptă a partidului, prinde viață vastul și însuflețitorul program de dezvoltare multilaterală a economiei naționale, de ridicare a bunăstării poporului, de înflorire a României socialiste.La măreața operă de construire a unei vieți noi și fericite își aduc contribuția și oamenii muncii din cooperația meșteșugărească. Ei sprijină cu însuflețire politica internă și externă a partidului și statului nostru, care exprimă întru totul interesele vitale ale poporului român, ale națiunii noastre socialiste. Membrii cooperatori și lucrătorii din cooperația meșteșugărească își manifestă deplina adeziune față de Hotărîrea recentei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care vine să confirme încă o dată înalta principialitate și poziția fermă a partidului nostru față de cauza unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.în continuare, vorbitorul a subliniat că în raportul la Conferința Națională a P.C.R., din decembrie 1967, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că: „în vederea aprovizionării mai bune a pieței cu produse de consum și a lărgirii gamei și volumului serviciilor publice, au fost adoptate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de planificare, aprovizionare și finanțare a industriei locale și a cooperației meșteșugărești, pentru stimularea inițiativei locale în satisfacerea mai largă a nevoilor populației"Trecînd în revistă activitatea cooperației meșteșugărești de la ultimul congres, raportorul a subliniat că ea s-a extins continuu, unitățile cooperației meșteșugărești s-au consolidat din punct de vedere organizatoric și economic. în prezent, există 309 cooperative, cu 12 000 de unități, din care 11000 centre de deservire a populației — în orașe, centre muncitorești, stațiuni balneo-climaterice etc.O dată cu îmbunătățirea activității de prestații în localitățile urbane, s-au luat măsuri pentru asigurarea deservirii populației din mediul rural, îndeosebi îri domeniul întreținerii și reparării bunurilor electrotehnice și de folosință îndelungată. La sfîrșitul anului 1967, cooperația meșteșugărească avea organizate 938 unități și 59 ateliere mobile pentru deservirea populației sătești. în aceste unități lucrează 154 000 de cooperatori în peste 130 de meserii. Producția cooperației meșteșugărești a crescut în perioada 1962—1967 de aproape 2 ori, cu un ritm mediu anual de 14,1 la șută. Valoarea producției marfă și a prestărilor de servicii ce se va realiza în acest an însumează peste 6 miliarde lei.în activitatea cooperației meșteșugărești o preocupare de seamă a constituit-o îmbunătățirea calității lucrărilor și serviciilor pentru a corespunde exigențelor ‘ populației. Printre măsurile luate în acest scop raportorul a amintit introducerea sistemului de garantare a reparațiilor executate, care a sporit răspunderea cooperatorilor față de lucrări, precum și încrederea cetățenilor în unitățile cooperației. Concursurile și expozițiile organizate, îmbunătățirea muncii de creație a modelelor, editarea jurnalelor de modă etc. au influențat, de asemenea, ridicarea nivelului calitativ al activității cooperației.Raportorul, a subliniat în continuare rolul important ce revine cooperației meșteșugărești în completarea și îmbogățirea sortimentului de produse realizat de industria republicană. Măsurile luate în acest scop au creat condiții pentru dezvoltarea și diversificarea producției de serie mică, al cărui volum a crescut. Numai în ultimii doi ani au fost livrate astfel de mărfuri în valoare de peste 3,5 miliarde

Problemele organizării producției, ale lărgirii competenței uniunilor și cooperativelor meșteșugărești, ale înlăturării centralismului excesiv ca și problemele privind relațiile cooperației meșteșugărești cu alte organizații economice și-au găsit un loc important în cuvîntul vorbitorilor. S-a desprins, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii continue a calității produselor destinate atît pieței • interne cît și exportului.Subliniind însemnătatea Proiectului de Lege pentru organizarea cooperației meșteșugărești, vorbitorii au făcut totodată o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului.Exprimînd voința masei largi de cooperatori, vorbitorii au asigurat congresul că vor depune toate eforturile pentru a traduce în viață sarcinile ce revin acestui sector în ansamblul dezvoltării economiei naționale.în numele țărănimii cooperatiste, tovarășul Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a transmis delegaților la congres, tuturor membrilor cooperativelor meșteșugărești, un călduros salut. Vorbitorul a subliniat că atît cooperative

lei, volumul livrărilor fiind în 1967 cu 80 la sută mai mare decît în 1965. Organizarea producției de serie mică a impus înființarea de colective de creație care au realizat în decurs de un an peste 1 500 de modele de confecții, tricotaje, încălțăminte. Vorbind despre bogăția tezaurului de artă populară din țâra noastră, raportorul a subliniat că acesta reprezintă o nesecată sursă de inspirație pentru meșteșugarii din unitățile de artizanat. De la congresul anterior și pînă acum, numărul creatorilor de artă populară și obiecte de artizanat a crescut cu 75 la sută, iar volumul producției de 2,4 ori, el fiind în acest an de 378 milioane lei. O bună parte a produselor de artă populară și artizanat, împreună cu altele ca : mobilă, confecții, articole de metal, sînt tot mai mult cerute de beneficiarii externi. în anul 1967, volumul produselor exportate a fost de 2,8 ori mai mare decît în anul 1962. Cooperativele meșteșugărești realizează, de asemenea, piese, subansamble și alte produse în colaborare cu întreprinderile de stat și execută o serie de utilaje necesare înzestrării cooperației meșteșugărești. Ocupîndu-se de problema pregătirii noilor cadre de meseriași și tehnicieni, de perfecționarea și specializarea celor existente, raportorul a arătat că rețeaua de învățămînt cuprinde astăzi două școli tehnice pentru radiote- levizoare și cosmetică și opt școli profesionale care au pregătit a- proape 9 200 de lucrători. Prin cursurile de specializare și-au ridicat nivelul cunoștințelor 4 400 șefi de echipe, maiștri și responsabili de unități, iar la locul de muncă au fost calificați 12 200 cooperatori.în ceea ce privește investițiile, în raport se arată că în ultimii șase ani s-au cheltuit, din fonduri proprii aproape 800 milioane lei. Au fost date în funcțiune peste 200 complexe și alte unități și spații comerciale. De asemenea, au fost efectuate lucrări de amenajare la majoritatea unităților de deservire. Cooperativele au fost înzestrate cu numeroase utilaje, mașini' și instalații a căror valoare depășește 300 milioane lei. La sfîrșitul anului trecut fondul de bază și social al cooperației a depășit 1,1 miliarde lei, cu un spOr de peste 380 milioane lei față de 1962, ceea ce ilustrează dezvoltarea continuă â pUterif economico-financia- re a cooperației meșteșugărești. Volumul economiilor peste plan a fost în anul 1967 de aproape 108 milioane lei.Raportul a analizat apoi lipsurile care există înțr-o serie de activități ale cooperației meșteșugărești, subliniind nivelul nesatisfăcător al rețelei față de cererile mereu sporite ale populației. A- bia în ultimul timp — a spus vorbitorul — s-au luat unele măsuri de extindere a unităților de întreținere și reparare a locuințelor, de boiangerie, spălătorie și curățătorie chimică, de reparații au- to-moto. Unele unități cu profil de prestări în construcții, în loc să-și îndrepte atenția spre lucrări destinate populației și-au dezvoltat cu precădere activitatea pe seama lucrărilor pentru întreprinderi și instituții cale mai _ușoară de realizare a sarcinilor de plan. Neajunsuri s-au manifestat și în activitățile de confecții, încălțăminte, frizerie-coafură etc., resimțite mai ales în unele cartiere noi, centre industriale și localități mai mici. Lipsuri mai serioase s-au manifestat îndeosebi în domeniul calității executării comenzilor și prestărilor, respectării termenelor, comportării civilizate a unor cooperatori față de populație și altele. Unele unități refuză primirea de lucrări mărunte, cum sînt reparații și transformări de îmbrăcăminte și lenjerie, nu respectă programul de funcționare, populația fiind astfel lipsită de posibilitatea efectuării în timp util a lucrărilor de care are deosebită nevoie. De asemenea, nu sînt folosite în suficientă măsură posibilitățile largi care s-au creat pentru extinderea muncii la domiciliullor agricole cît și celor meșteșugărești'le revin obligații de răspundere pentru îmbunătățirea deservirii populației sătești. Sarcinile de mare amploare stabilite de Conferința Națională a partidului cu privire la sistematizarea localităților rurale impun dezvoltarea colaborării între cele două organizații.Aducînd salutul Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum, tovarășul .Simion Bughici, președintele CENTROCOOP, a exprimat convingerea că relațiile de colaborare dintre cooperativele meșteșugărești și cele de consum vor deveni mai strînse, în scopul îndeplinirii îndatoririlor comune privitoare la mai buna deservire a populației.Congresul a fost salutat, de asemenea, de tov. Gheorghe Cazan, adjunct al ministrului comerțului interior, în numele tuturor lucrătorilor din acest sector. El a menționat legătura strînsă care există și trebuie să se dezvolte între comerț și cooperația meșteșugărească pe linia cunoașterii mai aprofundate a preferințelor populației și satisfacerea acestoraLucrările congresului continuă.(Agerpres) 

meseriașului. Unele cooperative și uniuni au manifestat rețineri nejustificate față de această formă de muncă, deși sînt Cunoscute avantajele economice și financiare și experiența pozitivă dobîndită în a- ceastă direcție de către o serie de țări. în unele cazuri nu sînt folosite în mod corespunzător mijloacele materiale și financiare, se fac cheltuieli inutile și neeconomicoase, risipă de materiale, nu sînt utilizate rațional spațiile și utilajele, se imobilizează importante fonduri în stocuri de materiale, ceea ce diminuează rezultatele financiare și se aduc prejudicii avutului obștesc.Ocupîndu-se de creșterea nivelului de viață al cooperatorilor, vorbitorul a arătat că în ultimii șase, ani, ca urmare a creșterii producției și productivității muncii, cîști- gul acestora a sporit în medie cu aproape 32 la sută. Lucrătorilor din acest sector și familiilor lor li s-au acordat asistență medicală și spitalizare în mod gratuit, pensii, de bătrînețe și invaliditate, ajutoare sociale, ajutoare materiale pentru incapacitate temporară de muncă, trimiteri la tratament și odihnă, cheltuindu-se aproape 1,2 miliarde lei. în anul 1967 s-au majorat pensiile și ajutoarele sociale în medie cu 31 la sută față de anul 1966, iar ca urmare a îmbunătățirii legislației membrii cooperatori beneficiază de pensii mai mari cu peste 40 la sută față de nivelul anilor anteriori, la care se adaugă și pensia suplimentară.Abordînd probleme referitoare la stilul și metodele de muncă ale organelor de conducere, raportorul a subliniat că existența unui centralism excesiv în cadrul Uniunii a împiedicat manifestarea mai largă a inițiativei, rezolvarea mai operativă a sarcinilor complexe care revin organelor sale. El a arătat că atragerea masei largi de cooperatori la conducerea treburilor unităților constituie o manifestare concretă a democrației cooperatiste, o garanție a unei rezolvări mai bune a principalelor probleme din activitatea cooperației meșteșugărești.Perfectionarea muncii de conducere și de planificare, sporirea cointeresării materiale a cooperatorilor, îmbunătățirea metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor, simplificarea lucrărilor de evidență statistică și contabilă au constituit, de asemenea, obiectul unor aprecieri și propuneri cuprinse în raport.Raportul a subliniat apoi importanța reorganizării structurii UCECOM corespunzător cerințelor actuale și sarcinilor de perspectivă în funcție de noua organizare teri- torial-admtnistrativă a țării.în continuare, a fost prezentată problema reexaminării legislației care stabilește rolul, locul și organizarea cooperației, meșteșugărești, ca parte componentă a economiei naționale, în condițiile noii etape de dezvoltare socialistă a țării. în acest sens, Consiliul UCECOM a elaborat un proiect de lege privitor la organizarea cooperației meșteșugărești, care, după dezbaterea sa în congres, va fi supuse aprobării Marii Adunări Naționale.Au fost apoi analizate principalele direcții de dezvoltare a activității cooperației meșteșugărești în următorii ani ai cincinalului, pre-, cum și în anii 1970—1975. în actualul cincinal se construiesc 281 de obiective, ateliere de producție, spălătorii, boiangerii, stații auto, complexe de deservire, pentru care se investesc aproape 1 miliard lei. In acest fel, în anul 1970 volumul producției-marfă și al prestărilor de servicii industriale și neindustriale va trebui să sporească cu circa 89 la sută față de 1965, ajun- gîndu-se astfel în 1975 la un nivel al producției de 2,8 ori mai mare decît în 1965.în viitor vor trebui dezvoltate și diversificate activitățile de deservire a populației cu lucrări de comandă și prestații de servicii. Pentru completarea sortimentului de mărfuri destinat fondului pieței va trebui îmbunătățită structura producției de mică serie, cu mărfuri de calitate superioară, va trebui sporită producția articolelor de artă populară și artizanat. O atenție mai mare se va acorda creșterii producției destinate exportului. Vor fi asigurate condiții mai bune de lucru pentru cooperatori, cu deosebire în unitățile de invalizi. Se va acorda o atenție sporită cunoașterii nevoilor și preferințelor populației, organizării pe scară mai largă a deservirii la domiciliu.Rezultatele obținute pînă acum, măsurile ce vor fi adoptate de congres și sprijinul de care se bucură cooperația meșteșugărească din partea partidului și statului, se subliniază în încheiere în raport, creează toate condițiile de îmbunătățire și perfecționare a activității în acest sector. Cooperativele meșteșugărești au o bază materială trainică, cooperatori harnici și pricepuți, cadre de conducere cu o bună experiență organizatorică și economică, care vor depune întreaga putere de muncă, talentul și priceperea lor pentru realizarea sarcinilor stabilite cooperației meșteșugărești de către partid și guvern în această nouă etapă de progres și prosperitate a patriei noas-

între 26 februarie și 6 martie, 
in reședințele do județ au avut 
Ioc adunări ale activului mișcă
rii de femei pentru constituirea 
comitetelor județene ale femei
lor. De asemenea, a avut loc a- 
dunarea activului mișcării de fe
mei din Capitală pentru consti
tuirea Comitetului municipal al 
femeilor București.

în cuvîntul lor, numeroase 
participante Ia aceste adunări 
și-au exprimat deplina adeziune 
față de politica partidului și 
convingerea că reorganizarea 
administrativ-teritorială a țării 
va influența pozitiv dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre, 
bunăstarea și fericirea întregu
lui nostru popor.

La adunări au luat cuvîntul 
membre ale Comitetului Execu
tiv al Consiliului Național ăl Fe
meilor, secretari și alți activiști 
ai comitetelor județene de par
tid, care au subliniat importanța 
măsurilor privind îmbunătățirea 
organizării administrativ-terito- 
riale a țării, precum și sarcinile 
ce revin comitetelor șl comisiilor 
femeilor, tuturor femeilor de la 
orașe și sate pentru a participa 
tot mai activ la opera de desă- 
vîrșire a construcției' socialiste 
in patria noastră. (Agerpres)
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toarelor generajii ale României 2? 
socialiste. Totodată, opinia noastră <\ 

<Z publică a luat un curs hofărît îm- >> 
\\ potriva elementelor asociate sau Z? 
2> decăzute din punct de vedere 
ZZ morai, care își părăsesc familia și $> 

copiii, a iresponsabililor care se Zz 
$> joacă cu sufletele oamenilor, indi- \\ 
ZZ vizi în divorf cu normele unei so- >> 
\\ cietăfi civilizate. zz
ÎZ Ziua Femeii e un ceas de recu>

< noaștere publică a marilor merite’"!?

> ale femeii și a sentimentelor pe \$ 
Y> care le purtăm mamei sau surorii zz 
22 noastre, sofiei sau fetiței. Eo zi în << 
<< care organizațiile obștești, institu- 
n țiile ca și întreprinderile, bărbații zz 
zz ca și femeile se întreabă în ce << 
ZZ măsură, acasă sau la muncă, au Ss 
\\ știut să ajute, să dea posibilitate zz 
22 de afirmare talentelor creatoare ale <Z 
ZZ femeii, s-o scutească la maximum 

de corvezile care pot fi evitate și Z> 
22 în același timp s-o solicite la ma- « 
ZZ ximum înfr-o serie de domenii S> 
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deplinite, de fidelitate față de.z.
>> casă, de copii și uneori chiar sim- « 
zz ful de sacrificiu nu rămîn în urmă SS 
K — ca să ne exprimăm delicat — zz 
zz față de harurile echivalente ale Zz 

bărbaților. Noile municipii și uni- S> 
$$ tăți teritoriale vor avea mult de 22 
ZZ cîșfigat dacă femeile, cu simțul lor << 
\\ gospodăresc, vor avea un cuvînt y> 
>2 greu în conducerea treburilor ob- 2> 
ZZ ștești, în organizarea și controțul << 
SS mai ales al compartimentelor che- >2 
22 mate să slujească populafia — co- Zz 
<< merț, transporturi, salubritate pu- << 
\\ blică, instituții administrative etc. >> 
zz Femeia, simbol al fertilității ZZ 
\\ încă de la antica Gea, zeița pă- >> 
22 mîntului, a ocupat întotdeauna un zz 
zz rol de seamă în inspirația artiști- << 
\\ lor — nici una din cele nouă S> 
22 muze n-a fost bărbat — și stau’la Zz 
(Z originea unor munți imenși de ver- << 

suri, proverbe și cugetări. 22
zz Dincolo de floare (sperăm că 
\\ florăriile din țară vor face, măcar y> 
22 azi, un efort excepțional), dincolo zz 
<Z de cartonașul cu felicitări din par- Z< 
<< tea întreprinderii, dincolo de mi- 22 
22 cui sau marele cadou și de săru- z> 
ZZ tarea familială, există o căldură a ZZ 
\\ sentimentelor și respectului pe 22 
22 care Femeia le merită cu priso- ZZ 
zz sință prin întreaga ei muncă și « 

viață ; această căldură și stimă zz 
\\ trebuie s-o simtă femeile patriei 
>2 noastre, laolaltă cu femeile tuturor 22 
ZZ țărilor unde se sărbătorește 8 ZZ 
\\ Martie, Ziua internațională a fe- <4 
>> meii. 22

Zi sărbătorită în fiecare an, 8 y> 
>> Martie e o zi care, în ce privește >2 
<< anumite atitudini ale sexului opus, << 
\\ trebuie să dea tonul unui întreg 22 
22 << 
44 8 Martie, Ziua internațională a 22
22 femeii, este sărbătorită în toate ZZ 
ZZ țările socialiste, este ziua centrală << 
44 de luptă și unitate a femeilor din 22 
22 peste 60 de țări reprezentate, prin zz 
ZZ asociațiile și organizațiile lor — << 
(\ printre care Consiliul Național al y> 
>> Femeilor din Republica Socialistă zz 
,4 România — în Federația Democra- 
22 tă Internațională a Femeilor. Mi?- Z< 
K carea mondială a femeilor este \\ 
>2 una din forțele impozante ale zz 
K luptei pentru democrație, progres Ss 
>> social, pentru afirmarea drepturi- zz 
!< lor și libertății femeii în toate ță- )$ 
>2 rile, pentru prietenia popoarelor, 
a una din forțele principale ale luptei 
>2 opiniei publice mondiale împo- 
A triva războaielor, pentru pacea Iu- 
>2 mii. Ziua de 8 Martie răsună în 
X toate conștiințele ca o chemare la 
>2 lupta pentru asigurarea păcii, pen- 
>\ tru apărarea umanității, pentru
7 viitorul senin al copiilor.



anchetă economică CE ROL JOACA j
V

RUTINA Șl APROXIMAȚIA! 
ÎN FIXAREA NORMELOR! 
DE CONSUM INDUSTRIAL?!

a.

Cu ce consumuri specifice se ob
țin produsele incluse în planul între
prinderilor, precum și cele destinate 
beneficiarilor ? Iată o întrebare „che
ie", de stringentă actualitate, care so 
înscrie cu litere mari în ansamblul 
eforturilor colectivelor de unități e- 
conomice, de economisire și valori
ficare superioară a resurselor ma
teriale. Aceasta, din cel puțin două 
motive. Mai tatii, consumul speci
fic continuu redus, ca un element 
esențial al producției moderne, im
primă dinamism ta promovarea teh
nicii șl tehnologiilor modeme, acțio- 
ntad ca o frînă de mare eficacitate 
în calea Irosirii fondurilor mate
riale și bănești. Apoi, diminuarea 
sistematică a acestor consumuri spe
cifice, prin revizuirea permanentă a 
normelor de consum și menținerea 
lor în pas cu progresele tehnologice 
și tehnice, constituie una din sarci
nile esențiale ale întreprinderilor, 
stabilite de conducerea de partid șl 
de stat. Am investigat, la uzina „23 
August* din Capitală, modalitățile 
în care colectivul ei a intervenit 
pentru economisirea materiilor pri
me și a materialelor, a metalului, 
pentru revizuirea normelor de con
sum și înlăturarea risipei.

De la început, se impune o pre
cizare. Pînă acum, uzina s-a înca
drat în consumurile specifice pla
nificate, dar economiile sînt totuși 
minime. Se mai afirmă că, în cursul 
organizării științifice a producției și 
a muncii, au fost întreprinse mă
suri de înaltă eficiență. Una din a- 
cestea privește delimitarea producției 
de serie de cea eterogenă, de unica
te — respectiv producția complexă — 
care a favorizat evident raționaliza
rea consumurilor specifice.

— în funcție de complexitatea pro
ducției, de marea varietate a fabri- 
cațieli, problema normelor da con-
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sum prezintă aceeași caracteristică — 
o mare complexitate — afirma ing. 
Mircea Teodorescu, șeful serviciului 
tehnic complex al uzinei. Folosim 
norme medii, calculate pe baza da
telor statistice, corespunzător struc
turii planului. Practic, este imposi
bil să stabilim norme de consum cu 
motivare tehnică pentru fiecare pro
dus din bogatul evantai al sorti
mentelor uzinei.

— Atunci, cum ați procedat ? Nu 
se știe că normele statistice ascund 
de obicei mari rezerve ?

— S-au luat ca punct de plecare 
produsele similare, iar la determi
narea normelor se aplică coeficienți 
de corectare. Pentru micșorarea con
sumului de metal, care în cazul nos
tru nu se poate asigura prin, nor
marea tehnică, s-a recurs la măsuri 
capabile să înlăture sursele risipei. 
La ce mă refer ? Unitatea de pro
ducție la noi este „comanda". înainte, 
bonurile de lucru se lansau pe re
pere și aprovizionarea se făcea pen
tru fiecare reper în parte. De anul 
trecut, bonurile nu se mal dau pe 
repere, ci se cumulează pe sortimente 
de materiale, în special de laminate. 
Prin această măsură, metalul poate 
fi mai bine utilizat, reducîndu-se 
considerabil capetele șl fîșiile la de
bitare. Acum, nu se mai in
troduce în lucru o singură comandă, 
ci grupuri de comenzi. Materialele 
se scot din magazie la dimensiunile 
standardizate, pentru toate comen
zile grupate, pe baza normelor de 
consum cumulate. Economiile de ma
teriale rezultate în urma debitării 
sînț returnate la magazie, sau sa 
folosesc la realizarea altor comenzi.

Rezultatele ? Să ne oprim la si
tuația de mai jos, care reflectă can
titățile de metal retumate la ma
gazie, deci economisite :

I 
I 
I

anul 1967 
Ianuarie 1986

Unitate 
de mă

sură
Programat pentru resti

tuire
Restituit 
efectiv

aemideșeuri material bun

kg. 394 464 618 021 1122 747
. kg. 16 277 41110 ... 89 482 -

tat că necesarul de scule normali
zate (care se aprovizionează de Ia 
fabrici specializate) se calculează în 
mod empiric. Cum se procedează ? 
Consumul din anul precedent se ma
jorează „direct proporțional" cu spo
rirea sarcinilor de plan — și iată 
necesarul. Iar muncitorii, cînd au 
nevoie, iau de la magazie.

— Atenția este îndreptată în pre
zent spre îmbunătățirea calității și I 
crearea unor S.D.V.-uri de mare pro- n 
ductivitate — ne-a precizat sculerul ■ 
șef al uzinei. De pe acum s-au și per
fecționat cuțitele folosite la confec
ționarea cilindrilor de frtaă, anumi
te freze și altele. Cît privește nor
marea consumurilor specifice, 
vom ocupa și de această ]

Salutăm asemenea preocupări. Dar, 
de ce ele nu stat dublate de fixarea 
unor norme de consum riguroase, 
combătîndu-se risipa....... după ne
voie" 7 Este sau nu frtaată risipa ? 
La întrebarea aceasta'ni s-a 1" . 
că, în general, sculele deteriorate 
neatenție și neglijență sînt imputate. 
S-au prezentat și cazuri concrete de 
muncitori cărora li s-au imputat bur
ghie, freze, tarozi. în cazul de față, 
problema nu este numai de a recu
pera valoarea sculelor deteriorate. 
Lipsa lor sau folosirea unor scule, 
dispozitive și verificatoare necores
punzătoare păgubesc mult mai mult 
uzina, lnfiuențind nefavorabil reali
zarea planului de producție. Nu con
testăm faptul că elaborarea unor 
norme de consum științifice, funda
mentate realist, cere efort, un mare 
volum de muncă. Afirmăm însă că 
acest efort este imperios necesar, 
fiind impus de cerința economisirii 
resurselor materiale la nivel de în
treprindere și al economiei naționale.

...Am plecat din uzina bucureștea- 
nă cu această îndoială : oare consu
murile specifice statistice, fără o te
meinică motivare tehnică, sînt o fata
litate ? Este posibil ca concepția teh
nică să admită aproximația, să se fo
losească de unități de măsură ine
xacte ? Sau, empirismul în stabilirea 
normelor de consum s-a înrădăcinat 
atît de puternic îneît înlătură per
fecționările și cercetarea, promova
rea progresului tehnic și economic?

I
vtjyte nur- - 
cifice, ne I 
problemă. |

I
risipa ? ■ 
răspuns I 
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Fără îndoială, cantitățile restituite 
în plus față de ceea ce s-a progra
mat oglindesc efortul propriu al co
lectivului uzinei pentru economisirea 
metalului. Revenim însă la întreba
rea : sînt normele de consum prac
ticate un instrument de stimulare și 
desooperire a noi posibilități de eco
nomisire a, resurselor materiale ?

— Lucrînd cu norme medii, avem 
mereu diferende cu ministerul. Ni 
se dau consumuri specifice mult in
ferioare, astfel că la unele poziții 
sîntem „descoperiți" șl nu dispunem 
de imaterialele necesare.

» u este oare prematur să se facă 
as nenea apreciere ? S-au analizat 
toate rezervele interne, s-au luat în 
calcul posibilitățile existente, încă 
nevalorificate, de reducere a consu
murilor specifice ? Normele de con
sum au un caracter dinamic, ta sen
sul continuei lor îmbunătățiri. Fără 
a depăși limitele tehnice, ele trebuie 
să trezească interesul colectivului, 
în primul rînd al inginerilor și teh
nicienilor, pentru drămuirea fiecărui 
kg de metal. în acest caz. părerea 
ing. Mircea Teodorescu este pe de
plin justificată ? Nu înseamnă ea un 
refuz ta fața necesității de a perse
vera continuu ta vederea optimizării 
normelor de consum și întăririi dis
ciplinei de economisire a metalului ? 
De fapt, o asemenea părere există 
șl la serviciul tehnic — serie de la 
această uzină.

— în sfera noastră se află secțiile 
motoare, frîne și locomotive — ne 
spunea ing. Dumitru Tiron, șeful 
serviciului amintit. Atît motoarele cît 
și frînele sînt produse tradiționale 
ale uzinei, astfel că s-au statornicit 
norme de consum la fiecare piesă 
și subansamblu, aproape imposibil 
de îmbunătățit. La piesele matrițate 
și din laminate, ne-am permis să sta
bilim consumuri specifice „strînse", 
deoarece se fabrică de mult timp șl 
s-a acumulat experiență. Totodată, 
se folosește un număr mare de piese 
matrițate și a existat o permanentă 
preocupare pentru reducerea consu
mului de metal. Ne găsim într-un 
stadiu cînd cu greu se pot micșora 
consumurile specifice de metal.

S-a amintit de „tradiție* și expe
riență. Foarte bine ! Dar literatura 
de specialitate o fi fost răsfoită ? Se 
cunosc realizările cele mai înalte pe 
plan mondial ? Am întrebat interlo
cutorul : la piesele turnate sînt posi
bilități de a se diminua consumul de 
metal ?

— Unele piese au. într-adevăr, 
mari adausuri de prelucrare. De pil
dă, carterul. Această piesă trebuie să 
întrunească condiții speciale, să fie 
de bună calitate. Maselotele, rețelele 
de alimentare sînt foarte mairi, dar 
aceasta pentru a se evita rebutul.

Deci, se recunoaște că există mari 
rezerve, însă imediat s-p adus și 
argumentul. Care este realitatea ? 
La turnătoria uzinei „23 August" ac
tivitatea de cercetare, de studiere și 
promovare a noului este in bună 
măsură neglijată datorită „sarcini
lor curente", iureșului de comenzi 
cărora cu greu se poate face față. 
Pentru îndeplinirea planului, se sa
crifică economicitatea producției, 
teoretizîndu-se concepția că, chipu
rile, cantitatea poate compensa... ca
litatea. Altfel, care este explicația 
acestui „argument" : adausurile mari 
de prelucrare garantează calitatea ?

Ca să încheiem oarecum ciclul in
vestigațiilor. ne-am interesat\ și de 
activitatea -- prin prisma ’ economi
sirii resurselor materiale, a metalu
lui — la sectoarele de prelucrări 
mecanice. Aici se consumă cantități 
mari de scule, dispozitive și verifi
catoare — care, cum lesne se înțe
lege, au o mare valoare. Deci, nor
marea consumului la aceste produse 
are o însemnătate deosebită. Se află

Experiența 
unei 
întreprinderi 
care a depășit 
„punctul

trație ale I.A.S. Giubega, 
Corabia, Flliași, Caracal și 
altele. La ferma Plopșor, 
apartinînd de I.A.S. Giu
bega, datorită neglijen
ței și în special proas
tei folosiri a mașinilor, 
astă-toamnă recoltatul flo- 
rii-soarelui rămăsese foarte 
mult în urmă. Consiliul de 
administrație al întreprin
derii în loc să ia măsuri 
ca organizarea muncii în 
această fermă să fie pusă 
la punct, a dat dispoziție

Am vizitat zilele tre
cute cîteva ferme aparți- 
nînd Trustului întreprinde
rilor agricole de stat Cra
iova. Prima noastră cu
noștință — ing. Savel Amă- 
rășteanu, șeful fermei zoo
tehnice a întreprinderii a- 
gricole de stat Robănești.

„Lucrul esențial — ne-a 
spus inginerul Amărăș- 
teanu — este că de la or
ganizarea pe principii noi 
a agriculturii de stat; spe
cialiștilor li s-au creat 
condițiile necesare pentru 
rezolvarea operativă a mul
tiplelor probleme ridicate 
de obținerea unei producții 
agricole sporite și ieftine, 
prin utilizarea mal bună a 
zestrei tehnice, a forței do 
muncă, a experienței șl 
inițiativei oamenilor. Este 
ceea ce se înțelege prin 
autonomia șefului de fer
mă. Dar — a continuat el — 
pentru mine autonomia nu 
înseamnă nicidecum să faci 
ce te taie capiii, indiferent 
de rezultatele ce se obțin 
prin înfăptuirea deciziilor 
luate. Fără un corespon
dent economic pozitiv ea 
nu aduce nici un folos, nici 
fermei și nici agriculturii 
noastre în ansamblu".

„Cînd. am luat ferma In 
primire, spunea1 el, vacile 
cu lapte erau ținuta de-a 
valma în grajduri. Fura
jarea era făcută la fel, 
de-a valma. Și mai mult, 
vacile care urmau să fete 
nu aveau condiții diferen
țiate față de celelalte. Toa
te acestea au adus pagube".

Punînd în acțiune gîndi- 
rea sa economică și bizu- 
indu-se pe priceperea oa
menilor, el a luat măsuri 
de îmbunătățire a situației. 
Cele 1 000 de vaci de care 
se îngrijește au fost grupa
te în loturi pe criteriul ra
sei și producției realizate 
de la fiecare. Vacilor ce 
urmează să fete le-au fost 
rezervate spații separate. 
Conducerea întreprinderii 
Robănești, nu numai că a 
aprobat această acțiune, 
dar l-a și ajutat efectiv 
să o realizeze. Avantaje 
imediate : producția de lap
te, pe prima lună și jumă
tate din acest an, a fost 
depășită față de prevede
rile de plan cu jumătate 
de litru pe zi, în medie, pe 
fiecare vacă.

Despre șefi de fermă care 
ad adoptat un asemenea 
stil de muncă, obținînd re
zultate bune, ne-a vorbit 
pe larg și inginerul șef al 
Trustului I.A.S. Craiova, 
Constantin Glăvan.

„Am constatat ta foarte 
multe din cele peste 180 de 
ferme cîte sînt în cadrul 
trustului nostru, că șefii 
acestora au înțeles în mod 
just dreptul de decizie a- 
cordat, autonomia în ac
țiune, fapt ce a asigurat, 
încă diri‘pritaul an de exis
tență a fermelor rezultate 
economice deosebite. De 
pildă, la I.A.S. Tumu Se
verin. șeful fermei de porci, 
medicul veterinar Ion Dra-

gotoniu, fiind lăsat să se 
ocupe efectiv de treburile 
fermei, a reușit să încheie 
în 1967 bilanțul cu 4 536 000 
lei venituri, față de 
2 687 000 lei planificat. Fer
mei „Izvorul Bîrzei", con
dusă de medicul veterinar 
Nicolae Trăistaru, li s-a 
planificat să obțină 16 851 
purcei. Această prevedere 
a fost însă depășită cu 
mult, realizîndu-se supli
mentar un venit de 1 074 000 
lei. La ferma avicolă din

ne-a 
avut
fer- 
me-

/

Autonomia
implică 
răspundere
și inițiativă 
în conducere

n

Însemnări despre munca 
șefilor de ferme agricole

și juninci. Animalele sînt 
prost îngrijite. Aici vacile 
„poartă cizme" : un strat 
gros de noroi le trece peste 
genunchi. în fermă totul se 
desfășoară la voia întîm- 
plării. De la 1 ianuarie și 
pînă la 15 februarie econo
mistul fermei, Marin Pla- 
vache, nu a deschis măcar 
registrul de evidentă al 
fermei. De ce ? — l-am în
trebat. Foarte senin el 
răspuns : „Nu am 
timp".

Așa stînd lucrurile, 
ma nr. 1, condusă de
dicul Ion Georgescu, va 
trăi și în acest an pe spi
narea celorlalte ferme, care 
aduc beneficii. Cu foarte 
multă ușurință 1 s-au pla
nificat (de ce ?) 1 400 000 lei 
pierderi. Din păcate, sînt 
și alte cazuri care ilus
trează că planificatorii de 
la I.A.S. Craiova au tratat 
cu multă superficialitate a- 
ceastă problemă : ferma de 
porci de la Cernele a rea
lizat în 1967, în condiții mai 
grele decît anul acesta, 
peste 1 500 000 lei beneficii; 
acum, această fermă a fost 
planificată doar cu 1 100 000 
lei beneficii. Ferma de tau
rine de la Podari, despre a 
cărei experiență s-a mai 
scris în presă, este prevă
zută ca în acest an să lu
creze cu 800 000 lei pier
deri.

Cum pot asemenea prac
tici să stimuleze activitatea 
oamenilor din fermă ? Con
siliul de administrație al 
I.A.S. Craiova se laudă că 
pe întreprindere nu vor fi 
pierderi ci 670 000 lei bene- 

Ificii. Dar această „umbrelă 
a lăudăroșeniei" nu poate 
să acopere faptul că bene
ficiile prevăzute pe între
prindere nu se obțin din 
sectoarele de producție a- 
gricolă ci din cele anexe, 
respectiv de la fabrica de 
mezeluri și magazinul de 
prezentare și desfacere pe 
care le patronează I.A.S. 
Craiova în oraș. Dar aceas
tă situație, cu totul anor
mală, nu deranjează nici 
conducerea trustului. Și lu
crul acesta este de neînțe
les, cu atît mai mult cu cît 
în I.A.S.-urile din cadrul 
trustului Craiova mai sînt 
încă destule cazuri cînd 
trecerea la noua formă de 
organizare a agriculturii de 
stat s-a soldat doar cu 
schimbarea firmei, și nu, 
așa cum era normal, cu în
scăunarea unui nou mod 
de a gîndi și acționa, care 
să se concretizeze în creș
terea producției și a ren
tabilității fiecărei ferme. 
Aceasta presupune că, înce- 
pînd de la trust și pînă la 
ultimul lucrător din fermă, 
să se acționeze în așa fel 
îneît priceperea și inițiati-

După terminarea lucrărilor de dez
voltare a capacităților de producție, 
Filatura de in și cînepă din Fălti
ceni trebuia să funcționeze la para
metrii proiectați înccpînd din trimes
trul II 1966. Totul mergea nor
mal, în strînsă concordanță cu gra
ficele : utilajele atinseseră parametrii 
proiectați chiar înainte de data pla
nificată. Și totuși, unele mașini nu 
erau folosite — în timp — decît par
țial la indicatorii proiectați. Mai bine 
de un an s-a prelungit această situa
ție. Atît conducerea filaturii, cît și di
recția generală de resort din Ministe
rul Industriei Ușoare, parcă se obiș
nuiseră să justifice starea de neutili- 
zare cronică, timp îndelungat, la cei 
mai înalți indici, a „zestrei" tehnice.

■— Sîntem într-o perioadă în care 
punctul critic a fost depășit — ne-a 
spus Zilele trecute tov. ing. Gheorghe 
Cozma, directorul întreprinderii. 
Lipsa de comenzi, pe drept cuvînt 
principala cauză a inutilizării com
plete a capacităților de producție, s-a 
înlăturat prin Introducerea în fabri
cație a unor fire cu o finețe mal 
.mare, care au desfacerea asigurată. 
în ce privește materia primă, pa 
bază de contracte ferme, a fost asi
gurată aprovizionarea ritmică a în
treprinderii noastre.

Satisfacerea celor două mari nece
sități a declanșat alte și alte proble
me. Concret, acoperirea cu comenzi 
și materie primă a întregii capacități 
de producție a impus și luarea unor 
măsuri deosebite, privind organizarea 
științifică a procesului de fabricație. 
Se iviseră locuri înguste, care atunci 
cînd utilajele nu lucrau permanent 
la întreaga capacitate nu ridicau pro
bleme, în legătură cu aceste măsuri, 
tov. Gheorghe Lăuneanu, inginer-șef, 
ne-a relatat :

> — Cele mai solicitate produse au 
fost și sînt firele nr. 18 și 25. în con
dițiile cînd secția tors trebuia să lu
creze tot timpul la întreaga capaci
tate și cînd era necesară chiar depă
șirea acestei capacități, sectorul pre- 
parație nu mai putea face față. Do 
aceea, aici s-au mărit vitezele la la
minare și s-a generalizat cea de-a 
doua debitare la mașinile de dublat. 
Totodată, s-a unificat tehnologia, de la 
prima fază de producție pînă la faza 
tors. Efectele ? La o mașină de du
blat, la care înainte se debitau 320 kg 
fuior în 8 ore, s-a atins în prezent 
640 kg fuior în aceeași perioadă do 
timp.

Pe aceleași coordonate — ala 
înaltului randațnent și ale exigenței 
tehnologice — trebuia restructurată și 
forța de muncă. S-a pornit de la ri
dicarea calificării muncitorilor, în ve
derea creșterii productivității muncii 
și îmbunătățirii calității produselor. 
Au fost organizate cursuri temeinice, 
în care nu numai că s-a accentuat 
asupra pregătirii aprofundate a mun
citorilor și tehnicienilor — sub as
pect tehnic și tehnologic — dar li s-a 
cerut să dea dovadă de înaltă exi
gență în ce privește folosirea celor 
480 minute efective de lucru în toate 
schimburile.

— în condițiile executării unui vo
lum sporit de produse, din care o 
mare parte pentru export, ne-a spus 
ing. Dominte Traian, șeful C.T.C., ca
litatea firelor trebuia să fie pe pri
mul plan. E drept, muncitorii și teh
nicienii se străduiau să răspundă cît 
mai bine acestei cerințe imperioase. 
Nu era însă deajuns. Mai apăreau și- 
excepții. De aceea, s-a intensificat 
controlul preventiv operativ, mai 
ales prin probe de laborator ale ca
lității semifabricatelor pe fiecare fază 
a procesului de producție. S-a intro
dus recepția calitativă obligatorie de 
la o secție la alta. Una din cele mai 
eficiente măsuri a fost și generaliza
rea fișelor de calitate pentru fiecare 
muncitor în parte și fișelor de control 
al calității produselor pe fiecare sec
ție.

Este demnă de preluat această me
todă de preîntîmpinare a defectelor 
calitative, de recuperare a eventuale
lor daune aduse întreprinderii și, im
plicit, economiei naționale. Conjuga
te, aceste intervenții — amintite de-a 
lungul reportajului nostru — au dus 
la rezultate financiare favorabile. 
Dacă nu de mult filatura lucra cu 
pierderi planificate, în cursul anului 
trecut ea a consemnat beneficii su
plimentare în valoare de 2 634 000 
lei. La 1 000 lei producție marfă, chel
tuielile s-au cifrat la 874,1 lei față 
de 876,2 lei, cît era planificat. Pe a- 
nul în curs s-a programat să se chel
tuiască numai 866 lei. Și la alți indi
catori s-au obținut rezultate fru
moase.

Măsurile — prezente acum în „ar
senalul" ■'conducerii întreprinderii — 
vor preîntîmpina punctul critic al 
folosirii întregii capacități de produc
ție la o nouă instalație modernă. în
vățămintele și experiența acumulată 
vor fi fructificate pe o nouă treaptă 
a eficienței economice.

Nistor ȚU1CU 
corespondentul „Sclnteii**

Brădești, condusă de spe
cialistul Teodor Popa, s-a 
prevăzut ca în primul ei 
an de lucru să încheie bi
lanțul cu 388 000 lei pier
deri. Dar iată că numai în 
cîteva luni de la înființarea 
fermei, producția realizată 
a deziluzionat pe „planifi
catorii" de pierderi. Șeful 
fermei a raportat realiza
rea unui beneficiu de 
521 000 lei".

Din 
toate 
I.A.S. 
la fel. 
tului ni s-a explicat că o 
cauză constă în faptul că 
uneori, cu ' ințențla de a 
face un lucru bun, condu
cerile ' întreprinderilor iau 
măsuri care frînează bunul 
mers al fermelor, stimulea
ză neglijenta, dezorganiza
rea lucrului. Așa au pro
cedat consiliile de adminis-

păcate însă, nu în 
fermele Trustului 

Craiova se lucrează 
La conducerea trus-

ca mașinile de la alte fer
me să fie concentrate aici, 
deși fermele de unde s-au 
luat mașinile încă nu ter
minaseră complet recolta
tul. Cum s-ar zice, sacul 
a fost cîrpit într-un loc, 
dar s-a spart în zece. A- 
ceastă măsură, nu numai 
că n-a fost de natură să 
stimuleze inițiativa și răs
punderea șefului de fermă, 
dar l-a încurajat să lucre
ze mai departe slab, știind 
că-i rezolvă alții treburile, 

împreună cu ing. șef al 
trustului, Constantin Glă- 
van, vizităm ferma zooteh
nică nr. 1 a I.A.S. Craio-

va oamenilor să fie valori-veterinar Ion Georgescu, 
înainte de a conduce fer
ma, a răspuns de sectorul 
zootehnic al gospodăriei a- 
gricole de stat Craiova, a- 
cum reorganizată în 5 fer
me. Ferma are 1 025 de vaci

ficate din plin, mijloacele 
tehnice, materiale si finan
ciare să fie utilizate ratio
nal, productiv.

ta atenția colectivelor din aceste sec
toare necesitatea economisirii scule
lor ? Răspunsul: nu ! Cel puțin, din 
discuția avută cu ing, Mircea Tănă- 
sescu, sculerul șef al uzinei, a rezul- Victor DELEANU

H
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Serele cooperativei agricole de producție „30 Decembrie" din comuna Tomnatic

(Urmare din pag. I)

pierderi planificate o autentică miș
care de masă împotriva risipei, a 
așa-ziselor „cauze obiective" care o 
întrețineau, legate de unele defec
țiuni tehnice, tehnologice sau orga
nizatorice. Ca urmare, înlăturarea 
lor a propulsat activitatea multor 
întreprinderi pe orbita rentabilității, 
consacrindu-se saltul de la pierderi 
la beneficii. Și aceasta, în cîteva 
luni, prin eforturi proprii. Rutina, 
însă, dar mai ales concepția că Ia 
anumite produse pierderile sînt 
deocamdată inevitabile nu an dispă
rut. De pildă, deși au obținut unele 
rezultate parțiale în cadrul acțiunii 
de diminuare a pierderilor, între
prinderea forestieră Făgăraș. Com
binatul de celuloză și hîrtie Brăila, 
UREMOAS-București și altele au 
considerat că mai mult nu se poate. 
Au stopat fluxul normal al ren
tabilizării sau nu au mai avut ener
gia de a acționa pînă la capăt.

Tuturor întreprinderilor producti
ve și forurilor lor de resort Ie revine 
sarcina de a micșora cheltuielile ma
teriale de producție, prin economi
sirea și valorificarea superioară a 
metalului, combustibilului, energiei 
electrice și lemnului. Unitățile mari 
consumatoare ale materiilor pri
me și materialelor amintite au 
elaborat, în acest sens, planuri 
de măsuri ' îndreptate în special 
spre revizuirea normelor de consum 
și aducerea lor la un nivel cît mai 
apropiat de cel realizat în țările dez
voltate din punct de vedere econo
mic. Punîndu-le treptat în aplicare, 
rezultatele nu s-au lăsat așteptate. 
Azi, colectivele de la Uzina meta
lurgică din Iași, „Electroaparataj" — 

. București, „Progresul" — Brăila, 
Combinatul de industrializare a lem
nului Rîmnicu Vîlcea și altele se gă
sesc adînc angrenate în fructificarea 
acestor măsuri, conștiente fiind că 
orice eventuală amînare poate să 
compromită eficiența studiilor între
prinse și atingerea obiectivelor pre
văzute în legătură cu economisirea 
resurselor materiale.

Alte întreprinderi, e drept puține, 
se dovedesc a fi refractare față de 
necesitatea îndeplinirii acestor obiec
tive. Ele depășesc extrem de greoi 

’ „tradiția" de a nu interveni hotărît

împotriva încălcării consumurilor 
specifice, pentru .înlăturarea risipei 
și pierderilor. Așa se explică de ce 
atît în 1967 cît și în acest an unele 
întreprinderi se mențin pe aceleași 
poziții. Conducerile lor afirmă că au 
făcut cîte ceva în vederea economi
sirii materiilor prime și materialelor. 
Dar ce adună cu o mînă, risipesc cu 
două. Anul trecut, uzina „Rulmen
tul" Brașov a consumat în plus peste 
1 400 tone metal pentru a compensa 
rebuturile. De fapt, într-o situație 
similară s-a aflat și „Tractorul", tot

credite restante de aproape 70 mili
oane lei, datorită pierderilor peste 
plan în sumă de 45,3 milioane lei și 
imobilizărilor în stocuri supranor- 
mative de circa 23 milioane Iei.

Orice conducere de întreprindere, 
car'e a cunoscut implicațiile pierde
rilor de natura celor amintite, poate 
să confirme că ele reduc la zero, 
anulează deci, toate efectele favora
bile ale diminuării consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale. precum si economiile respec
tive. Tocmai de aceea am insistat

capacitatea proiectată
Noul complex de cracare catalitică de la Brazi 

unul dintre cele mai mpderne unități de acest fel 
din Europa — produce la capacitatea proiectată de 
1 100 000 tone pe an. Atingerea parametrilor proiec
tați este rezultatul punerii în funcțiune a obiectivu
lui cu aproape trei luni mai devreme decît era 
prevăzut, precum și al folosirii judicioase a agrega
telor și instalațiilor sale complexe. Principalele 
produse petroliere obținute aici sînt folosite ca ma
terie primă în petrochimie. (Agerpres)

nomice un puls viguros, se înscrie și 
necesitatea accelerării vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante, pro
blemă de mare însemnătate în ca
drul îndeplinirii prevederilor planu
lui de stat pe 1968. în fond, scopul 
este clar : cu cit mai puține mijloa
ce circulante — materiale și bănești 
— să se asigure realizarea riguroasă 
a sarcinilor planificate. Clară este 
și teoria calculării acestei viteze de 
rotație. Practic, ea presupune respec
tarea riguroasă a proceselor tehno
logice, dimensionarea judicioasă a

CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE

din aceeași localitate. Numai că la 
această uzină, pierderile provocate 
de rebuturi au fost amplificate de 
alte cheltuieli neproductive. Ce 
spun cifrele ? La peste 25 milioane 
lei rebuturi, s-au adăugat aproape 3 
milioane lei alte cheltuieli neecono- 
micoase. Iar în cazul Combinatului 
de fibre artificiale Brăila, rebuturile 
s-au ridicat la circa 35 milioane lei, 
pentru ca alte cheltuieli neproduc
tive să se cifreze la 11 milioane lei.

Desigur, este cu totul de neînțeles 
o asemenea stare de lucruri. Uzina 
„Tractorul" din Brașov este renumi
tă pentru produsele sale de înalt ni
vel tehnic și calitativ. Atunci, cum 
se 'împacă colectivul uzinei și con
ducerea ei cu situația înfățișată, cu 
faptul că economicitatea producției 
este știrbită în mod flagrant de pier
deri ? Cît privește Combinatul ’ de 
fibre artificiale Brăila, conducerea 
lui nu renunță la trista faimă de 
a se menține pe „reduta" > pierderi
lor sistematice, contrarie intereselor 
economiei naționale. De pildă, la sfîr- 
șitul lunii ianuarie, combinatul avea

asupra cazurilor amintite, fiindcă, 
într-adevăr, în materie de pierderi 
ele reprezintă niște cazuri singulare. 
Am insistat și datorită faptului că 
aceste malformații, care îmbracă și 
„haina" refuzurilor de mărfuri din 
cauza slabei calități, a penalizărilor 
și locațiilor — influențează negativ 
nivelul prețului de cost, al benefici
ilor. Evitarea lor ține de spiritul 
de răspundere și energia cu care 
conducerile întreprinderilor folosesc 
forțele tehnice și economice proprii, 
le îndrumă și le canalizează spre 
înlăturarea cauzelor reale ale acestor 
neajunsuri. Dacă azi, multe unități 
productive — mai înainte „în coada" 
eficienței economice — se circum
scriu în sfera acelora care participă 
din toate puterile la formarea acu
mulărilor bănești ale statului, aceas
ta se explică tocmai prin atenția 
sporită ce s-a acordat unirii forțelor 
amintite, In interesul economiei na
ționale.

Pe același făgaș, strîns legat de 
capacitatea conducerilor de între
prinderi de a imprima eficienței eco-

I

stocurilor de materii prime și mate
riale, de producție neterminată, pre
cum și o perfectă corespondență a a- 
cestora cu volumul producției finite, 
de bună calitate și aptă de a fi livra
tă. în acest sens, sînt multe întreprin
deri care în anul 1967 prin măsurile 
luate au mărit viteza de rotație a mij
loacelor circulante. Astfel, Uzinele 
mecanice Buzău, față de o viteză 
planificată de 59 zile au realizat 56 
zile, iar întreprinderea „Mondiala" 
Satu Mare a redus cu 4 zile durata 
vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante, respectiv de la 51 la 47 zile.

Cîștigul de zile amintit reflectă 
reducerea ciclului de producție și a 
timpului de circulație, dar și dimi
nuarea substanțială a stocurilor su- 
pranormative, intensificarea expedi
erii produselor finite și a decontări
lor. Deci, o perfectă sincronizare pe 
întreg lanțul productiv, ceea ce ates
tă competența și capacitatea în con
ducerea activității economice. Acce
lerarea vitezei de rotație a permis 
eliberarea unor resurse materiale și 
bănești care s-au folosit pentru obți-

nerea unui volum suplimentar de 
valori materiale și satisfacerea altor 
nevoi ale economiei naționale.

Nu cu aceeași apreciere pozitivă 
se poate caracteriza activitatea în 
acest domeniu a Șantierelor navale 
din Brăila care, față de o viteză de 
rotație planificată de 140 zile au 
realizat 145,2 zile, sau a întreprinde
rii „Industria bumbacului" din 
București, care a încetinit „viteza" 
cu 7 zile în 1967. Numărul de fcile 
consumate în plus a reacționat ne
gativ și în proporție geometrică, 
dacă se poate spune așa, imobilizîn- 
du-se în circuitul economic mijloa
cele circulante respective. Analiza 
unor asemenea fenomene arată că 
ele se datoresc stocurilor de mate
riale aprovizionate peste necesar, ce
lor fără mișcare și de prisos.

Se desprinde, deci, că justa deter
minare a nivelului prețului de cost 
în întreprinderi și a vitezei de rota
ție a mijloacelor circulante, prin în
tocmirea unor calculați! cît mai co
recte, care să reflecte realitatea, să 
elimine unele din deficiențele 
semnalate, este o sarcină esențială 
a conducerilor tehnice-administrati- 
ve. în acest caz, optica încetățenită 
în unele întreprinderi, că aceste cal- 
culații ar fi o treabă a contabililor 
nu corespunde adevărului și nici ce
rințelor de creștere a eficienței e- 
conomice. Nivelul prețului de cost 
este un element determinant în a- 
precierea gradului de rentabilitate, a 
acumulărilor bănești cuvenite statu
lui. Ca urmare, evoluția lui, a pier
derilor, a vitezei de rotație a mijloa
celor circulante nu trebuie să con
stituie doar preocuparea economiști
lor, ci a tuturor factorilor de răs
pundere din întreprinderi. îmi ex
prim părerea că folosirea, în condi
ții comparabile (pe lună și trimes
tru) de către conducerile unităților 
productive a indicatorului acumu
lări la 1 000 lei fonduri de produc
ție creează premise pentru a trage 
concluzii realiste în legătură cu ac
tivitatea desfășurată și înlesnește 
cristalizarea măsurilor ce se impun 
în scopul lichidării eventualelor ne
ajunsuri șl ridicării continue a efi
cienței economica. I
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ELEVII FARA FRECVENȚA

O O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA — 9,30 ; 13 j
16.30 ; 20, FEROVIAR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, MODERN —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, GRIVIȚA — 8,45 ; 12 ; 15,30 ; 19.
0 Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (completare 
Năică pleacă Ia București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
FESTIVAL (completare Lauri celor mal buni) — 8,30 ; 11 :
13.30 : 16 ; 18,30 ; 21.
« Sfintul la pindă : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2292 — ora 17,30 și seria 2295 — ora 20,30), LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Nu uita gara Lugovala : CAPITOL (completare Lauri 
celor mai buni) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Am întîlnlt țigani fericiți : CENTRAL
— 9 : 11 ; 13 : 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Oliver Twist : CINEMATECA
12,30.
0 Cel șapte samurai : VICTORIA — 9,30 ;
18 ;
16.30 ; 20.
0 Zece negri mititel i LUMINA (completare
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Șapte băieți și o ștrengăriți ; DOINA (completare Plinea 
noastră) —11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Pasărea Phflnlx : UNION — 14,46 ; 17,30 ; 20,15.
e Năică pleacă la București — Atențiune, ciuperci! — Orizont 
științific nr. 1/1968 — Campionatele mondiale de lupte — 
Gustav șl cioara nerecunoscătoare — CIntece în lemn : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
0 Moartea după cortină : GIULEȘTI (completare Stăpln 
pe sine) — 14,30.
\« Singur pe lume : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com

pletare Sorinei și soarele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Neamul Șoimăreștllor : GIULEȘTI — 16,30 ; 19.
0 Spartacus (ambele serii) : DACIA — 9—19,30 în continuare. 
0 O sută unu dalmațienl : CRÎNGAȘI (completare O după 
amiază plină de peripeții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

încercări) —

Reîntoarcerea Iul Surcouf : BUZEȘTI (completare Pilule
— 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI (completare Dacă aș fl 

știut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un bărbat șl o femele : BUCEGI (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 9 ; 11,15; -----
MIORIȚA (completare Orizont științific nr. 12/1967) 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 împușcături pe portativ : GLORIA (completare Pledoarie 
pentru box) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS (com
pletare Flora australiană) — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30, FLAMURA (completare București, oraș al muzicii) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

0 Loana : UNIREA (completare Echipa) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un idiot la Paris : FLACĂRA (comple
tare Viața începe la 40 de ani) 
18 ; 20,30.
0 Tom Jones : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Cînd tu nu ești : POPULAR (comple
tare In Intîmpinarea viitorului) 
18 ; 20,30.
AURORA (completare Miracole)

-----  , ; 18 ; 20,30, RAHOVA (completare Mai bine 
să prevenim... Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

" “ : ARTA . (completare Orizont științific nr.

13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
- 9;

— 15,30 ;

0 Căutațl idolul t
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;

— 15,30 ;

9 ;
prevenim... Pi

0 Careta verde : _______ w____ t______ ___ ___ T_____________
10/1967) — 9,15—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Profesorul distrat : MUNCA (completare Sănătatea mintală 
a copilului) — 14 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 O fată fericită : MOȘILOR (completare Orizont științific 
nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : PACEA (completare Invitație) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Valetul de pică : MELODIA (completare Stadioanele vă 
așteaptă) — ~ ------ " '— " ’
0 Război șl pace (seriile I și II) : VOLGA — 9,30 ; 14,15 ; 19,15. 
0 Capcana; FLOREASCA (completare Dați-ml un calmant) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
0 De trei ori București : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

Primele zile

primele impresii

la „Cerbul de aur"
BRAȘOV (prin telefon) — 

Jean Chouquet, de la Radiotele- 
viziunea f ranceză, spunea că: 
„Pentru prima dată / Brașovul / 
Leagănă in arborii săi cîntecul 
Europei!... / Pentru prima dată / 
Brașovul / Dăruie cerbii pădu
rilor sale cîntecului Europei!“.

Totul în acest oraș vorbește 
despre festival. Afișe, invitații la

Necesitatea

că este suficient să te 
prezinți la examene 
pentru ca într-un fel 
sau altul să treci clasa; 
că totul se poate rezol
va fie prin „indulgența" 
examinatorilor, fie pro- 
fitîndu-se de... momen
tele de neatenție a pro
fesorului supraveghe
tor. In • multe ca
zuri se învață superfi-

fără frecvență, venind 
la examene complet 
nepregătiți.

Lipsa de interes pen
tru învățătură a unora 
dintre candidați se ma
nifestă și prin faptul 
că la consultațiile or
ganizate de școli pen
tru elevii de la fără 
frecventă — plătite de 
stat — uneori nu vine

înscriși la această for
mă de studiu de parti
cipare la pregătirea or
ganizată de școală, de 
realizare a unui 
tact mai strîns 
școala, nu numai 
zilele de examene 
sesiuni.

Rezultatele puțin mul
țumitoare obținute de 
elevii de la fără frec-

trecerea la învățămîn- 
tul general de 10 ani, 
nici materia studiată 
la învătămîntul fără 
frecventă să nu poată 
fi redusă. Dacă ținem 
seama și de faptul că 
diploma obținută la 
sfîrșitul studiului stipu
lează același volum de 
cunoștințe și aceleași 
drepturi ca și absol-

sociologice 
in viața culturalăexpoziții, la spectacole. Oamenii 

acestor locuri, foarte prietenoși, 
sînt extrem de preocupați ca 
fiecare participant la Festival 
sau la Concurs, să rămînă mul
țumit.

Au trecut două zile și simțim 
deja care este pulsul desfășură
rii, putem face comparații, apre
cieri. Dintre concurenți am re
marcat pe Margareta Radinska 
(Bulgaria); o voce bună, un 
timbru pătrunzător, o interpre
tare plină de muzicalitate a me
lodiei românești- „Tu“ de Vese- 
lovski. Un excelent ritm am a- 
preciat la finlandeza Marion 
Rung. Anca Agemolu a adus 
cîntecelor interpretate multă e- 
moție și multă sensibilitate. Bel
gia, tara lui Adamo l-a trimis 
ca reprezentant la Concurs pe /<• 
Jacques Hustin, un tînăr pe << 
care după ce îl asculți inter- << 
pretîndu-și compoziția sa „Ca- y> 
meliile" îți dai seama că este y> 
în primul rînd un poet, un poet >> 
compozitor și apoi interpret. >> 

îmbrăcat în pitorescul său << 
port, Roddy Mc Neil are multă << 
vioiciune în mișcarea scenică, a << 
știut să dea „Tangoului de de- )> 
mult" și „Cîntecului de nuntă" >> 
aer de prospețime, de tinerețe. >>

Ieri seară la Concurs în primul 
rînd s-a impus Kalinka. Cu toate << 
că posedă o ușurință în glas, a \\ 
uzat mai puțin de note grave, in- y> 
terminabile, de simple efecte și >> 
simțit, a dat melodiei lui Vasi- 
lache-junior, „Ploaia și noi", o << 
tălmăcire deosebită. în cîntecul 
„Negro-spiritual" ea și-a modelat 
glasul, a făcut din el un adevărat 
instrument de interpretare.

Au evoluat apoi, pe rînd, con
curenta Nina Brodskaia (Uniu
nea Sovietică), Ingo Graf (R. D. 
Germană), Michel (Spania), îor- 
danka Hristova (R. P. Bulgaria) 
ti Marika Lichter (Austria).

După gala de deschidere, reci
talurile au continuat să etaleze 
calitățile,- în unele cazuri numai 
posibilitățile, celor mai diverse 
formații. Gică Petrescu s-a pre
zentat cu acel bine cunoscut 
program al său, alcătuit din me
lodii de Ion Vasilescu, alături 
de orchestra lui Paul Ghențer. 
O notă specială pentru formația 
orchestrală, care a căutat să dea 
o ținută artistică acompania
mentului.

Apoi am ascultat pe Hugues 
Aufray, o interesantă figură 
pentru muzica ușoară franceză. 
Chiar dacă singur nu s-ar re
comanda ca un personaj legat 
de folclorul francez, cîntecele 
sale sînt elocvente. Amintim 
cîntecul lui Bob Dylan sau cel 
închinat lui Killy, sau oricare 
din cele cu care s-a prezentat 
pe scena brașoveană; folk 
song-ul pe care el îl slujește cu 
credință, cu temperament, este 
de cea mai bună calitate.

După Aufray, Caterina Caselli 
U Venit'cu cele mai noi ritmuri 
ale muzicii ușoare italiene. A- 
ceasta este principala ei coordo
nată : ritmul. Unele melodii la 
început cereau lumină discretă, 
umbră ; vorbele prelungeau aș
teptarea ; le inundau însă casca
dele de ritmuri, sclipitoare 
ecouri.

în recital s-a prezentat aseară 
Edith Pieha, o artistă care știe 
să comunice distins, cu căldură, 
farmecul cîntecelor sale. Apoi la 
rampă a apărut Amalia Ro
drigues, cea care a lansat 
„Fado", gen specific muzicii 
populare portugheze. De la fie
care solist participant la festival 
poți să desprinzi taine ale mu
zicii ușoare : o mișcare Scenică 
sau o tehnică vocală bună, o 
voce frumoasă sau un ritm ex
celent. Amalia transmite însă 
sobrietatea, noblețea, profunzi
mea cu care se poate învălui 
cîntecul.

Smaranda OȚEANU

unor cercetări științifice interdiscl- 
plinare, prin folosirea tuturor proce
deelor tehnice ale anchetelor sociale 
(inclusiv cele de opinie publică), ale 
psihologiei și pedagogiei, sociale, ast
fel ca grupul de oameni asupra că
ruia voim să lucrăm să ne fie adine 
cunoscut. Problema culturală ce tre
buie rezolvată constă, în primul 
rînd, în cunoașterea nivelului cultu
ral la care se află grupul pe care 
voim a-1 ajuta să se ridice intelec
tual. De această realitate trebuie să 
ținem neapărat seama, dacă vrem ca 
prin acțiunea noastră să obținem o 
ridicare treptată a nivelului cultu
ral actual, spre alte nivele, din ce 
în ce mai înalte. Din păcate, în pre
zent noi nu avem încă un studiu al 
stadiului de pregătire la care au 
ajuns diverse categorii sociale, al 
cerințelor legitime pe care fiecare le 
exprimă în funcție tocmai de aceste 
cuceriri de ordin spiritual. Pornind 
de la cunoașterea realității acest 
studiu ar trebui să indice modul 
particular de acțiune cu fiecare cate
gorie socială în parte. Este evident 
că grupurile sociale fiind extrem de 
diverse, o acțiune

Trăind într-o lume adînc domi
nată de revoluția științifico-tehnică, 
care schimbă necontenit masa de in
formații ce ne sînt necesare, atît în 
viața noastră profesională cît și în 
cea de toate zilele, efortul de a 
răspîndi cunoștințele științifice de
vine una din sarcinile permanente 
ale vieții sociale. O bună parte din 
nevoia de continuă informare știin
țifică se poate rezolva prin organi
zarea unui „post-învățămînt", prin 
cicluri de conferințe șl cursuri, a- 
dresate, diversificat, unor grupuri 
profesionale restrinse. Dar masa to
tală a populației nu poate încă
pea în limitele unei asemenea ac
țiuni.

în ce sens trebuie să înțelegem 
„cultura de masă" ? Teoria potrivit 
căreia „cultura" de nivel înalt ar fi 
rezervată doar unei „elite", masei 
urmînd a i se da numai o cultură 
„popularizată", în sens peiorativ, de 
„vulgarizare", adică un surogat de 
cultură, degradată cu cîteva trepte, 
astfel ca să poată fi înțeleasă de că
tre „vulg", nu poate fi acceptată. 
Dimpotrivă, faptele subliniază capa
citatea de creație 
lor, dreptul a- 
cestora la o cul
tură superioară, 

toate aces- 
falsa opi- ’ 

și-a recrutat 
ici și colo pro
zeliți și astfel, în 
apărut „dirijori" ai vieții culturale 
locale, departe ei înșiși de noțiunea 
de cultură, incompetenți, porniți pe 
ideea că orice „merge" și e destul 
de bun pentru cultura de masă. 
Concepția lor vulgarizatoare asupra 
noțiunii de culturalizare a avut ur
mări concrete în stilul de muncă al 
unor așezăminte. Acțiunile „organi
zate" de ei au purtat adeseori tenta 
improvizației, a lucrului făcut de 
mîntuială. Am fosț cu toții martorii 
unor spectacole sau unor așa-zise 
acțiuni cultural-educative care în loc 
să ajute la educația etică și estetică 
a maselor largi contribuiau la vicie
rea bunului gust. încropiri pseudo- 
artistice, lipsite de orice valoare, e- 
rau prezentate pe scenă fără nici un 
fel de exigență în virtutea aceleiași 
concepții greșite. în loc de calitate 
— producții derizorii, de „gang" care 
uneori au văzut chiar lumina tipa
rului sub oblăduirea diverselor in
stituții culturale specializate ; în loc 
de producții literare sau dramatice 
■valoroase,.— piese simpliste, scenete 
și monologări „fabricate" la duzina 
de autori de texte fără har.

întrebarea este prin ce modali
tăți putem face ca o cultură nede
gradată, o cultură reală să crească 
organic din masa însăși ? în acest 
scop, trebuie să plecăm de la cu
noașterea faptului că o „cultură" nu 
constă numai în răspîndirea cunoș
tințelor ^folositoare, operație care s-ar 
putea reduce la o simplă tehnică de 
expunere și de memorizare, ci în 
realizarea ei în faptele vii ale vieții.

Rolul unui activist cultural nu se 
reduce deci numai la a propaga, prin 
conferințe, idei, ci de a acționa în 
așa fel îricît cunoștințele răspîndite 
să fie în adevăr „folositoare", în 
sensul că „folosite", adică realizate 
în felul de a trăi, activa și gîndi al 
maselor. Conferința nu este decît 
unul — și nu cel mai important — 
din mijloacele sale de acțiune. Ea 
nu este decît o verigă intermediară, 
într-o serie de alte acțiuni, atît de 
cercetare științifică, cît și de creare 
a tehnicilor de acțiune directă.

Cunoștințele propagate, ca să devie 
active, nu trebuie să rămînă străine 
de nevoile și preocupările reale ale 
masei. Ele nu trebuie deci să aibă 
un caractei- teoretic-abstract, rupt 
de realitate, ci să răspundă unor re
alități imediate. Aceste realități nu 
pot fi însă cunoscute decît pe calea

preocuparea pentru a- 
tragerea unui număr 
cît mai mare de cetă
țeni la această formă 
de învățămînt. în a- 
ceastă direcție, școa
la ar trebui mai in
tens ajutată, susținu
tă de organizațiile de 
tineret și sindicalo 
din întreprinderi și 
instituții. Este doar 
de interes general ca 
membrii colectivelor 
lor să-și ridice 
de cunoștințe, 
pe lîngă unele 
organizatorice, 
crearea unor 
prielnice pentru studiu, 
organele sindicale din 
întreprinderi și institu
ții ar fi îndreptățite 
să analizeze periodio 
rezultatul Ia care a a- 
juns fiecare candidat 
înscris la cursurile 
fără frecvență, roadele 
concrete ale participă
rii sale la examene. 
Ar fi. fără îndoială, un 
imbold în plus.

nivelul 
Poate, 

măsuri 
privind 
condiții

51,
nereu-

Prof. O. ROȘEANU
Liceul „Spiru Haret* 
București

și alte defi- 
existente în 

în legătură cu 
formă de învă-

EDIȚII DE TEXTE
Șl DOCUMENTE LITERARE

emise
„Din istoria „Documente

Nenumărate sînt mo
tivele care susțin nece
sitatea organizării și 
desfășurării sub raport 
calitativ mai înalt a în- 
vățămîntului fără frec
vență. Măsurile pre
conizate în această di
recție în Studiul pri
vind dezvoltarea învă- 
tămîntului de cultură 
generală sînt, fără în
doială, salutare. Soco
tesc însă că trebuie re
zolvate 
ciente 
prezent 
această 
tămînt.

Participarea, an de 
an, în comisiile care 
examinează pe cei care 
se prezintă la exame
nele din învătămîntul 
fără frecventă îmi per
mite unele reflecții pa 
marginea desfășurării 
acestor forme de stu
diu, pe care le voi ex
pune în cele ce urmea
ză. Dreptul la învăță
tură șl condițiile create 
incumbă cel puțin în 
egală măsură și datorii 
din partea celor ce be
neficiază de aceste a- 
vantaje acordate de 
stat. Din păcate, aces
te îndatoriri nu sînt 
privite în toate cazurile 
cu cuvenitul spirit de 
răspundere și seriozita
te de către participan
ts la sesiunile de e- 
xamene. Cîteva exem
ple vor introduce pe ci
titor în atmosferă. La 
liceul „Gh. Coșbuc" din 
București, la clasele 
IX—XI din peste 200 de 
candidați prezentați în 
sesiunea ianuarie a.c. la 
examenele scrise, unul 
singur a obținut la toate 
materiile note de tre
cere. La clasa a IX-a, 
din circa 60 de candi
dați, 42 au primit note 
insuficiente la matema
tică, Ia fizică — 
la biologie
șitl 41. La clasa a X-a, 
din circa 45 de candi
dați, cîte 32 au luat note 
necorespunzătoare la fi
zică și biologie.

Desigur, nu descrie
rea acestor fapte intere
sează, cît măi ales cau
zele, Iar acestea sînt 
mal multe. După păre
rea mea, principala 
cauză trebuie căutată în 
însăși mentalitatea uno
ra dintre cei care se 
prezintă la această for
mă de învățămînt. Se 
pornește, probabil, de 
la concepția cu totul 
eronată si dăunătoare

teoriei și

Dezbaterea publică privind dezvoltarea 
învățămîntului de cultură generală

cial, în pripă, fără o 
continuitate firească, 
ordonată.

O candidată din clasa 
a X-a a predat toate 
lucrările scrise albe ! 
Pentru ce a mal venit 
oare la examene, cum 
a crezut că va face fată 
din moment ce nu cu
noștea absolut nimic la 
nici o materie? Au fost 
cazuri cînd s-au scris 
fraze complet fără sens, 
pornindu-se de la pre
misa „scriu orice nu
mai să nu predau foaia 
albă, deci iau ceva mai 
mult decît 2, apoi văd 
ce fac în sesiunea vii
toare". Acești candi
dați, cu asemenea men
talitate, apelează în se
siunea din vară la di
ferite relații neprinci
piale, încearcă inter
venții insistente pe lin
gă profesorii din comi
sii, în loc ca în 4—5 
luni, cît au la dispozi
ție, să studieze pentru 
îmbogățirea propriei 
culturi.

Mi se pare Interesant 
de precizat și faptul că, 
în general, persoanele 
mature vin mai bine 
pregătite, dau dovadă 
de interes si simt de 
răspundere pentru în
vățătură, în timp ce 
tocmai tinerii, copiii, 
care nu au reușit la 
examenul de admitere 
în liceu, curs de zi, în
cearcă — continuînd să 
se complacă în lipsa de 
efort intelectual — să 
se strecoare prin liceu 
pe calea învățămîntului

o persoană ; 
consideră un mare suc
ces participarea a 4—5 
și nici aceștia sistema
tic. Secretarii școlilor 
apelează cu insistență 
la candidați să partici
pe la consultații, în 
loc ca insistentele să 
vină din sens invers, 
pentru că, la urma ur
melor, este mai întîi 
interesul elevilor să 
se pregătească mai 
bine pentru examene 
și apoi al școlii sau 
profesorului. Este ade
vărat că, în unele școli, 
aceste consultații nu 
sînt rațional și eficient, ■ 
organizate, nu-’ sînt a- 
nunțate din timp zilele 
pentru diferitele mate
rii. unii profesori întîr- 
zie la orele fixate sau 
nu realizează cele mai 
concludente prezentări 
ale capitolelor din ma
teria respectivă care 
să vină în ajutorul can- 
didaților; uneori datori
tă numărului foarte re
dus de participanți, con
sultația nu se ține, astfel 
că cei interesați pierd 
degeaba din timpul 
care le este prețios 
pentru studiu ; alteori 
nu pot fi procurate la 
timp manualele etc. 
După părerea mea, 
prezenta activă a ele
vilor la aceste forme 
de pregătire, solicita
rea mai intensă a 
școlii, a profesorilor, ar 
da un caracter mai or
ganizat studiului. De 
aceea, propun să se 
precizeze o anifmită 
obligativitate a celor

vență în anul trecut 
(doar 15—20 la sută 
promovați), cît și cele 
înregistrate la prima 
sesiune din acest an 
școlar, impun evident 
unele măsuri din par
tea forurilor răspunză
toare. Este firesc ca. în 
condițiile în care ba
gajul informațional 
crește vertiginos, cînd 
învătămîntul de cultură 
generală și-a prelungit 
durata se discută

venților cursurilor de 
zi, este evidentă șl ab
solut obligatorie desfă
șurarea unui studiu in
dividual susținut de 
către cei înscriși la 
fără frecventă. Aceasta 
rămîne principala cale 
spre rezultate cores
punzătoare.

Desigur că exigența 
la aceste examene nu 
poate scădea cu ni
mic sub cerințele pro
gramelor școlare și nici

17,30 — Pentru
mici: A.B.C., — De ce?
18,00 — Drumuri și po
pasuri — emisiune tu
ristică. 18,20 — Buleti
nul circulației rutiere. 
18,30 — Curs de limba 
rusă (lecția a 6-a). 
19,00 — „Albatros" — 
revistă literară pentru 
tineretul școlar. 19,30 
— Telejurnalul de sea
ră. 19,50 — Buletinul 
meteorologic. Publici
tate. 20,00 — Transmi
siune de la Festivalul 
Internațional de muzi
că ușoară — Brașov — 
România. 22,35 — Re
portaj ’68. Sub ob- 

, cine. 22,45 — Telejur
nalul de noapte. 23,00 
— închiderea emisi
unii.

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la 
Ateneu) : Concert simfonic. Dirijor :

■ Mircea Cristescu — 20.
• Teatrul de stat de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : Capul de rățoi 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Moartea lui Danton — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntțil Mitică 
Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio): 
Cînd luna e albastră — 17, Viziuni fla
mande — 20.
o Teatrul Giulești (în sala Teatrului 
evreiesc de stat) : Visul unei nopți de 
iarnă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : întîl- 
nire Ia Senlis — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvă
niile lui Păcală

criticii literare
românești"

Din 
literare

A apărut de ourînd volumul
Istoria teoriei și criticii
românești — sub semnătura lui
George Ivașcu — o antologie de texte 
ce ilustrează formarea și dezvoltarea 
ideologiei în cultura noastră. Lucra
rea proiectată să apară în trei volu
me, are la bază cursul special de Isto
rie 
din București, începînd cu 1964, deci 
într-o vreme de continue dispute în 
jurul criticii. Raportată acestora, car
tea lui George Ivașcu pare o replică. 
Nu este greu de constatat staționarea 
— întîmplătoare, uneori — a criticii 
curente într-o sferă de probleme co
mune cu cea a începuturilor discipli
nei, fapt care impune de la sine nece
sitatea studiului istoric aprofundat al 
domeniului. Primul volum înfățișează

a criticii, ținut la Universitatea

etapa 1812 (Prologul la Țiganiada) — 
1866 (articolul lui B. P. Hașdeu, Zia
rele în România), adună într-un su
mar de 87 de titluri — dintre care 
peste jumătate revăd întîia oară lumi
na tiparului, după cea a apariției lor 
în presă — aproape tot materialul pu
blicistic ce poate demonstra drumul 
de la începuturile spiritului critic ro
mânesc pînă la impunerea sa autori
tară.

Apariția conceptului de critică lite
rară la noi a fost cercetată de către 
regretatul profesor clujean Dimitrie 
Popovici, în cîteva studii temeinic do
cumentate. Alte momente ale istoriei 
teoriei literare românești din secolul 
al XIX-lea au fost prezentate în anii 
trecuți într-un volum de studii de că» 
tre profesorul Alexandru Dima. între
prinderea recentă a lui George Ivașcu 
are ca finalitate realizarea unei istorii 
generale a ideologiei literare româ
nești. Substanțiala Introducere a aces
tui prim volum relevă „conținutul și 
dimensiunile conceptului de critică li
terară, la începuturile sale, în litera
tura noastră", îi examinează „izvoa
rele, formele de apariție, obiectul și 
metoda". Autorul folosește șugestiile 
contribuțiilor anterioare, emite unele 
puncte de vedere, însă 
său este acela de a 
— la un mod superior didactic — un 
fond impresionant de păreri despre 
rolul criticii, condiția

meritul 
sistematiza

criticului etc.

în epocă — de a ilus
tra creșterea calității teoriei și cri
ticii literare românești de la pri
mele ei semnale (Dosoftei, Miron 
Costin) pînă la Radu Ionescu, 
ignoratul autor al unor Principii 
(ale) criticei, redactate sub in
fluența esteticii hegeliene, și care an
ticipează strălucit critica lui Titu Ma- 
iorescu. Urmărirea procesului de dez
voltare a ideologiei literare românești 
paralel cu ideologia literară apuseană 
duce atît la evidențierea influențelor 
teoriei și criticii literare străine asupra 
celei autohtone, dar și la remarcarea 
accentelor originale ale criticii noastre 
determinate de situația obiectului ei 
—o literatură modernă începătoare — 
și a locului acordat criticii în sistemul 
general de valori morale. Eclectică, 
critica literară românească în prima ei 
etapă conține totuși principii a căror 
actualitate (mai ales etică) — eviden
țiată permanent de G. Ivașcu — nu s-a 
pierdut. Judecătorească, disjunctivă, 
în bună parte, în epoca 1812—1866, 
critica literară va urmări în etapele ei 
următoare reflexele estetice ale opere
lor, relevîndu-le nuanțat, într-un lim
baj specializat, specific. E ceea ce 

. vor demonstra, fără îndoială, volume
le al doilea și al treilea Din istoria 
teoriei și a criticii literare românești.

Faptul acesta ne îndeamnă să aș
teptăm cu interes apariția lor.

și manuscrise 
literare11

Indiscutabil, portretul unui scriitor 
trebuie intuit în însăși opera sa. Care 
este, însă, semnificația editării actelor 
corespondenței și manuscriselor lite
rare? Răspunsul nu e posibil fără cîte- 
va prealabile nuanțări. Întîi: chiar și o 
pătrunzătoare caracterizare critică a 
operei nu poate suplini portretul 
literar al autorului ; nu toate operele 
conțin reflexe biografice; iar multe 
dintre ele rămîn opace în ciuda efor
turilor cercetătorilor. In al doilea rînd : 
în determinarea calității operei nu 
putem eluda momentele genezei ei cît 
și ecoul, consecințele estetice și so
ciale. în al treilea rînd: în epocile 
culturale, biografia animatorilor are 
o valoare sporită. în fine: Ta
blou general al valorilor unei litera
turi, istoria literară solicită nu numai 
competența autorului (sau autorilor), 
dar și responsabilitatea sa (lor) etică. 
Creație riguroasă, istoria literară refu- 
zînd interpretările arbitrare, ipoteze 
biografice hazardate, nu îngăduie 
platitudinea definițiilor, spiritul mă-

runt, copleșit de detalii. Ima
ginația istoricului literar trebuie 
stimulată și îndrumată da informațiile 
culturale și arhivistice. Deși auxiliare 
ale muncii istoricului literar, actele, 
corespondența, manuscrisele, alcătuiesc 
așadar, baza documentară de care de
pind siguranța, exactitatea și pereni
tatea judecăților de valoare. Bineînțe
les colecțiile de documente literare nu 
circulă numai printre specialiști, altfel 
tirajul apreciabil și imediata lor 
epuizare cu greu s-ar explica. Există 
un interes aproape obștesc față de ceea 
ce e inedit, o curiozitate reală de 
a pătrunde în intimitatea personalită
ților, fapt lesne motivabil psihologic.

Sa mai numim, apoi, posibili
tatea colecțiilor de documente li
terare de a conserva un tezaur 
supus inexorabilei distrugeri a timpu
lui ? Sporadică pînă în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, investi
garea arhivelor scriitorilor, revistelor, 
muzeelor, ‘teatrelor și altor instituții 
publice s-a intensificat — simptoma
tic 1 —* în etapa premergătoare elabo
rării unei istorii globale, de la origine 
pînă în prezent, cum este aceea 
a lui George Călinescu. Studiul 
monografic al autorilor fundamen
tali ai literaturii noastre, al prin
cipalelor grupări și reviste lite
rare a stimulat, de asemenea, adunarea 
de material documentar. întreruptă 
prematur, vasta colecție de Studii 
și documente literare a lui I. E. 
Torouțiu și Gh. Cardaș, în 12 volume 
este, neîndoielnic un monument al 
istoriografiei literare românești, un 
impresionant izvor de informații.

In anii din urmă, dată fiind perspec
tiva înălțării unui edificiu cultural de 
importanță națională — Tratatul 
academic de istorie a literaturii ro
mâne — cercetările documentaristice 
au căpătat amploare. După culegerile 
din documentele și corespondența ine
dită aparținînd lui Ion Ghica, Vasile 
Alecsandri, N. Bălcescu, A. I. O- 
dobescu, M. Kogălniceanu, recent

concepută după 
un singur plan 
general, socotit 
valabil oricînd st 
In orice loc, nu 
poate duce la re
zultatele dorite. 
Acțiunea cultu

rală trebuie dimpotrivă să con
stea în crearea a tot atîtor pla
nuri de acțiune cîte sînt și grupele 
diverse cărora ne adresăm. într-o 
sală (și exemplul nu 
neapărat 
pozioane, 
artistice, 
de teatru etc.), în care între nivelul de 
pregătire al marelui auditoriu și cu
noștințele comunicate de la tribună 
se creează un decalaj prea mare, vom 
asista la irosirea unui timp prețios 
atît din partea publicului cît și a lec
torului, care nu va putea găsi, oricît 
s-ar strădui, limbajul comun nece
sar. Și mai grav îmi apare fenome
nul îndepărtării oamenilor de unele 
probleme care, expuse la timptp lor, 
ar putea fi înțelese și apreciat Șar 
care, în acel moment, apar dreț'' șa
rade obositoare.

într-o primă etapă a oricărei 
munci culturale se cuvine deci să 
studiem aceste grupe diverse, cu- 
noscîndu-le condițiile și formele de 
viață, astfel îneît să le putem pune 
ceea ce se numește un „diagnostic 
cultural", lucru dare implică folpsi- : 
rea judicioasă â metodblogiei și teh- j 
nicilor de sociologie concretă : inter
viu. anchetă de opinie publică, mo
nografii pe probleme.

într-o a doua etapă, urnjează, 
pentru fiecare grup social, fie mare 
sau mic, să stabilim natura și volu
mul cunoștințelor ce le pot fi de 
imediat folos, potrivit indicațiilor 
date de psihologia și pedagogia so
cială.

în a treia etapă, în sfîrșit, trebuie 
găsite tehnicile de acțiune cele mai 
potrivite pentru ca aceste cunoștințe 
să fie transmise masei, iar masa ,să 
fie antrenată la folosirea lor efgc- 
tivă. Vom avea desigur să recurs 
și la mijloacele așa-numite ,jn^ss 
media", adică la seria tehnicilor de 
radio, televiziune, cinematograf, 
muzee, biblioteci, presă, cursuri etc. 
Printre aceste mijloace intră fără 
îndoială și „conferințele",, în măsura 
însă în care vom ști să le adaptăm 
preocupărilor efective ale oameni
lor și le vom înfățișa astfel îneît 
din pur forinale să devină pasionante. 
Dar acțiunea culturală nu se poate 
reduce doar la această propagandă, 
orală și vizuală, efectuată pe căile 
de „mass media". Ceea ce trebuie ob
ținut în plus și ceea ce este esențial, 
după părerea mea, este ca masele să 
fie antrenate într-o acțiune de cul
tură, prin sistematice „campanii" 
centrate planificate pe o serie de 
scopuri succesive, realizate în contact 
nemijlocit cu masele și în colabo
rare cu 
dacă se mărginește să fie consumatoare a .................. - . . ....
ci doar dacă ea însăși este realiza
toare și creatoare de cultură, adică 
prinsă 
dicare 
velul 
știința 
cietății socialiste.

Sinteza aceasta între cercetarea 
științifică, elaborarea unor programe 
de acțiune și de punere la punct a 
tehnicilor de acțiune, pretinde o co
laborare a oamenilor de știință cu 
cei de acțiune, colaborare care nu 
poate fi asigurată decît printr-o 
muncă dusă în comun în sînul unei 
echipe complexe. Un teoretician al 
culturii de masă nu va da rezultate 
bune decît în măsura în care este el 
însuși un activist cultural muncind 
adică efectiv pe teren, în mijlocul 
maselor. Iar un activist cultural nu 
va da nici el rezultate decît în mă
sura în care va avea la bază o te
meinică pregătire științifică.

Evident, nu vom putea dispune, 
pe toată suprafața țării, pînă în cele 
mai modeste cartiere de oraș, sate 
sau ateliere de oamenii de știință 
necesari. Dar'putem, în marile centre 
urbane, să creăm centre metodolo
gice. în care, pe baza unor acțiuni 
experimentale, să se creeze o gamă 
■întreagă de prototipuri de muncă 
culturală, cu un rastel întreg de pro
cedee diverse, necesare atît pentru 
cunoașterea realităților sociale cît și 
pentru mînuirea lor. Nu mai trebuie 
cred demonstrată utilitatea creării 
unei noi metodologii proprii. Așa 
zisa metodologie actuală este de fapt 
„un rețetar" cultural îngust, șablo
nard, care în loc să stimuleze fante
zia proprie o încorsetează în chingile 
recomandărilor centrale. O veritabilă - 
metodologie nu va însemna o listă de 

, directive ci, pornind de la viață, va 
atrage atenția asupra cerințelor re
ale, solicitînd activiștilor culturali 
să-și imagineze formele de realizare 
cele mai adecvate.

Asemenea centre metodologice 
și-ar putea lua și sarcina de a orga
niza școlile necesare, de instructare 
a activiștilor culturali, adică a acelora 
care formează astăzi rețeaua pe în
treaga țară.

puncte de vedere
unele locuri, au

se referă 
la conferințe și sim- 
ci și la spectacole 

filme, seri de poezie,

a apărut cel dinții volum al u- 
nei serii de Documente și ma
nuscrise literare (cu un cuvînt îna
inte de prof. univ. Alexandru Dima) 
ce editează fondul arhivistic al Insti
tutului' de istorie și teorie literară 
„George Călinescu". Textele, alese de 
Paul Cornea și Elena Piru, sînt ine
dite, în afară de cîteva reproduse par
țial de G. Călinescu în revista „Studii 
și cercetări de istorie literară și folclor" 
sau în unele studii personale. Materia
lele publicate în acest volum confirmă 
mai vechi intuiții sau incită la noi 
reflecții asupra imaginii cîtorva scrii
tori și ideologi pașoptiști, asupra con
diției lor materiale și morale, asupra 
unității și divergențelor dintre ei. A- 
proape fiecare pagină îndeamnă la o 
meditare atentă ; se întrețes lumini și 
umbre, se perindă chipuri întunecate 
sau exaltate: posomoritul Gr. M. 
Alexandrescu, duios, i paternul C. A- 
ristia, bătrînul Gh. Asachi, sarcas
ticul Cezar Bolliac, insistentul D 
Bolintineanu, exactul Ion Ghica, 
tristul Ion Heliade Rădulescu, spi
ritualul C. Negruzzi, haoticul Gr. 
H. Grandea, pateticul C. A. Rosetti, 
deznădăjduitul Ion Voinescu II. Se re
levă credințe civice, iluzii, ambiții se 
conturează gesturi de demnitate și 
gesturi conformiste, gesturi entuziaste 
și gesturi ridicole. Cititorul are im
presia familiarității cu peisajul uman 
evocat, simte cum scriitorii, a căror a- 
mintire documentele o reînvie, coboară 
de pe piedestalele reci ale sistemati
zărilor istorico-literare, printre oameni, 
acceptă limbajul lor cu împerecheri 
între cuvîntul profetic și cel obișnuit 
banal.

Un bogat aparat de note și comen
tarii pertinente, proiectate pe un am
plu fundal de informații — face din 
volumul Documente și manuscrise li
terare un instrument util în informa
rea asupra principalelor aspecte ale 
literaturii noastre moderne.

Constantin CALIN
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ele. O masă nu este cultă.
unei culturi făcute de alții,

intr-un efort susținut de rî- 
a modului ei de viață la ni- 

pe care îl permit astăzi 
și condițiile de viață ale so-
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Ministrul culturii și orientării din Irak, dr. Malik Dohan Al Hassan, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a făcut joi dimineața o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde a fost primit de Pompiliu Macovei, președintele C.S.C.A.în dimineața aceleiași zile, oaspetele irakian a avut o întrevedere cu fon Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.întrevederile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

★
Joi, 7 martie, a părăsit definitiv țara noastră U Ba Saw, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Birmane în Republica Socialistă România.

★La invitația Adunării naționale a femeilor engleze, o delegație a Consiliului național al femeilor din Republica Socialistă România, condusă de Aurelia Dănilă, președinta Comitetului județean Cluj al femeilor, a plecat joi în Anglia, unde va 
face o vizită de prietenie, cu prilejul zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii.

★Joi a sosit dl. C. W. Jenks, primdirector general adjunct al Biroului Internațional al Muncii, care, între 7 și 12 martie a.c., face o vizită în România.Cu acest prilej, dl. C. W. Jenks va purta discuții privind colaborarea dintre Republica Socialistă România și Organizația Internațională a Muncii.
★După oe au concertat la Timișoara țd Craâova, membrii Cvintetului de suflători din Belgrad și-au încheiat turneul în țara noastră cu un concert pe care l-au prezentat joi seara în Sala mică a Palatului.
★Artiștii ansamblului de circ din 

R.D. Vietnam, care se află într-un turneu prin, țară, au fost joi seara oaspeții publicului ploieștean. Ei 
au prezentat un bogat program de varietăți de circ, aplaudat cu căldură de cei peste 1000 de spectatori prezenți în sala rafinăriei- Ploiești, La sfîrșitul spectacolului, artiștilor le-au fost oferite flori.(Agerpres)

SPORT
Conform pronosticurilor 
dinamoviștii au învins pe 
Blokkeer Haga la voleiCampionii Olandei la volei n-au venit, firește, la București cu pretenția de a cîștiga meciul cu Dinamo. Dar nici nu l-au cîștigat. A- seară, în sala dinamoviștilor din șoseaua Ștefan cel Mare, confruntarea lor cu Dinamo — contînd se știe pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" — ii-a durat decît o oră. După un început oarecum nesigur (deși adversarii nu le-au pus cine știe ce probleme), dinamoviștii au cîștigat primul set cu 15—9. In continuare, cu toate eforturile olandezilor, soarta meciului și-a continuat cursul; bucureștenii au forțat ritmul, mai ales în atacurile la fileu. Setul secund le-a revenit foarte u-

ATLEȚI ROMÂNI 
LA „EUROPENELE" 

DE SALĂ 
în zilele do 9 și 10 martie se 

vor desfășura la Madrid jocu
rile europene de atletism pe te
ren acoperit. La întreceri și-au 
anunțat participarea atlete și at- 
leți din 21 de țări: Anglia, Bul
garia, Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
Iugoslavia, Italia, Irlanda, Is
landa, Norvegia, Polonia, Portu
galia, România, Suedia, Spania, 
Turcia șl U.R.3.S.

România va fi reprezentată de 
nn grup de șase sportivi: Vio
rica Viscopoleanu (lungime), 
Virginia Bonei (înălțime), Vale
ria Bufanu (50 m garduri), Șer- 
ban Ciochină (triplusalt), Dan 
Hidioșanu (50 m garduri) și Șer- 
ban loan (înălțime).

șor (cu 15—0). Diferența de joc și de puncte s-a menținut și în setul trei : 15—4 (deci 3—0 la seturi) pentru Dinamo. • >Returul — 16 martie, la Haga — nu poate schimba desigur învingătorul ; dinamoviștii se pot considera virtuali calificați în semifinale. Se înțelege însă că pentru ei — ca dubli cîștigători ai „Cupei campionilor europeni" — acest lucru nu constituie vreo performanță deosebită. Se pare că voleibaliștii antrenați de Sebastian Mihăilescu — dacă ar fi să ne referim la declarațiile acestuia — vizează egalarea marii performanțe a rapidiștilor care au intrat în posesia prețiosului trofeu de trei ori—
În cîteva rînduri

Primele meciuri ale „Cupei Ro
mâniei" la hochei pe gheață s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Steaua București — Agronomia Cluj 
9—1 ; Dinamo București — Avîntul 
Miercurea Ciuc 8—0.

Aseară în sala sporturilor din Cluj 
8-a disputat PRIMA REUNIUNE DE 
BOX CONTÎND PENTRU „CEN
TURA SPORTUL". La cat. pană, N. 
Moldovan l-a învins la puncte pe 
C. Buzuliuc. Szentenai a cîștigat la 
puncte în fața lui M. Niculescu (cat. 
grea). Semigreul I. Monea a dispus 
la puncte de Gh. Preda, iar campio
nul european al cocoșilor, N. Gîju, 
a cîștigat categoric la puncte în fața 
lui I. Lungu. Sîmbătă are loc a doua 
reuniune.

în cadrul „CUPEI BALCANICE" 
LA FOTBAL, la Ankara, . formația 
bulgară Beroe Stara Zagora a învins 
cu 2—0 (2—0) echipa Gender Blrligi. 
Returul este programat la 20 martie 
la Stara Zagora. La Atena, A.E.K. — 
Olimpia Ljubljana 0—0.

„CEA MAI FRUMOASĂ DIN LUME"
£ Tiare din pag. I)

Există, în dragostea femeii, ta 
eele mai superbe șl incandes
cente iubiri, un sentiment de 
solidaritate și caritate, niciodată 
umilit și înjositor, ci totdeauna 
intr-aripat de o tenace speranță, 
de o încredere oarbă în viață 
și în deplina ei izbîndă. Cu 
leagănul de lemn în 'spinare, cu, 
creta în mini, la tablă, cu cân
tecul ei la plită, gospodină, 
mamă, învățătoare, albină har
nici de dimineața pînă seara, 
viața noastră e plină ca o 
scoică de ecoul delicat și pro
fund al binecuvîntatei sale pre
zențe.

Un singur exemplu, dintr-un 
fir fără sfîrșit, îmi vine în 
minte : în, mulțimea de oameni 
dintr-un magazin s-a pierdut un 
copil. Plîngea surd, disperat, cu 
o copilărească spaimă și can
doare. Întrebat despre mama 

(cum arată, cum e tmbră- 
ită) copilul a dat un răspuns 

•de" portret caracterologic : „e 
cea mai frumoasă din lume". 
Probabil că mai presus de fru
musețea fizică, băiatul înfățișa 
ca pe un semn definitoriu de 
recunoaștere portretul ei mo
ral, virtuțile-i etice. Nu cu
nosc un omagiu mai drept meri
tat și mai profund în simplita
tea lui decît mărturisirea citată 
mai sus. ' \

Lumea modernă a fixat, în 
consensul întregii planete, ziua 
sărbătorească a femeii la sfîrși
tul primei săptămîni a lunii 
martie, într-o zi cu mărțișoare 
și ghiocei, cu mîțișori de ră
chită și cu „nu mă uita". Chiar 
fi numai calendaristic ziua 
aceasta este perfect fixată în 
timp, simbolizînd adînc ome

nește, renașterea naturii, mi
lenara ei fertilitate, cuceritoa
rea ei forță de a fi mereu vie și 
frumoasă prin hărnicia familiei 
mici, prin comuniunea familiei 
mari care este națiunea, prin 
comuniunea sutelor de familii 
care alcătuiesc umanitatea în
tregii planete. In nici un alt 
anotimp, în nici o altă zi, săr
bătoarea femeii nu și-ar fi găsit 
un timp mai potrivit, o zi mai 
plină de soare, de căldură și de 
lumină.

Poporul român a recunoscut 
întotdeauna în ființa femeii 
personificarea unor mari talente 
și neîntrecute virtuți, pe aceea 
care nu numai că a dat viață 
vieții, dar a și sădit în sufletul 
copilului toate sentimentele și 
însușirile care fac dintr-o pîl- 
pîire slabă, neputincioasă, acea 
forță inspirată și înțeleaptă ce 
se numește OM. Istoria na
țională este plină de numele 
luminoase ale unor femei 
vrednice de cea mai nobilă 
prețuire. Dar cite alte milioane 
de femei, al căror nume n-a fost 
însemnat pe filele cronicii, au 
egalat și poate întrecut în 
frumusețe morală și în valoare 
a faptei, cu o desăvîrșită dis
creție, aceste exemple ilustre ? 
Prețuirea noastră fără margini 
pentru ființa femeii are ca su
port un șir infinit de argumente.

Anii socialismului au deschis 
femeii din țara noastră un nou 
și luminos orizont în viața de 
familie, în viata socială. Avem 
sub ochii noștri nenumărate 
exemple care alcătuiesc împreu
nă acea aureolă pe care ea o 
merită dintotdeauna dar care 
nu-i fusese recunoscută întot
deauna.

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste
România in Republica

TurciaPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Grigore Geamănu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Turcia, în locul tovarășului ion Drînceanu, care a fost rechemat în centrala Ministerului A- facerilor Externe. (Agerpres)
Sărbătorirea 

academicianului 
Constantin Daicoviciu Iîn aula Universității „Babeș- Bolyai" din Cluj a avut loc joi dimineața sărbătorirea acad. Constantin Daicoviciu, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani. Au a- dus un călduros omagiu activității sale pe tărîm obștesc, științific și pedagogic, Aurel Duca, prim- secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., președinte al consiliului județean provizoriu, acad. Ștefan Bălan, ministrul învăță- mîntului, acad. Ștefan Peter- fi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, prorector al Universității din Cluj, acad. Andrei Oțetea, acad. Raluca Ripan, președintele Filialei din Cluj a A- cademiei, prof, emerit ing. Alexandru Domșa, rectorul Institutului politehnic din Cluj, prof. dr. docent Nicolae Lascu, prorector al Universității din Cluj. în numele miilor de ștudenți ai universității clujene, sărbătoritul a fost salutat de studenții Nicolae Gudea, de la Facultatea de istorie-filozofie, și s Torok Eva, de la Facultatea de filologie.Acad. Constantin Daicoviciu a mulțumit tuturor celor care au o- magiat activitatea sa. (Agerpres)

CLUJ

Inaugurarea unor noi spatii 
de învățămînt superior

CLUJ (coresponden
tul „Scânteii"). — Joi 
la amiază, la Institutul 
agronomic „Dr. Petru 
Groza" din Cluj, a avut 
loc festivitatea de 
inaugurare a unor noi 
spații de învățămînt și 
cercetare. Ansamblul 
de clădiri va adăposti 
catedrele Facultății de 
medicină veterinară, 
precum și catedra de 
mecanizare a agricul
turii. Clădirea destina
tă Facultății de medi
cină veterinară cu
prinde laboratoare și 
săli de cursuri, clinici 
didactice, spații de spi
talizare, dispozitive de 
televizare a operații
lor și alte aparate și 
utilaje moderne, muzee 
didactice. Construcția 
pentru catedra de me
canizare a agriculturii 
cuprinde 12 laboratoa
re pentru ștudenți și 
cadre didactice, o plat
formă betonată pe care 
sînt expuse mașinile 
ce urmează a fi stu
diate și încercate, 13 
ateliere și un parc de 
mașini ce va fi com
pletat pe măsura pro
gresului tehnic agricol.

La festivitate au 
participat reprezen
tanți ai Ministerului

Invățămîhtului, Consi
liului Superior al Agri
culturii, Consiliului 
Național al Cercetării 
Științifice, reprezen
tanți ai organelor lo
cale de partid și de 
stat, cadre didactice și 
invitați de la alte insti
tute de învățămînt su
perior agricol din țară. 
Au luat cuvîntul acad. 
Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, 
Aurel Duca, prim-se
cretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R. 
și președintele consi
liului popular jude
țean provizoriu, ing. 
Nicolae Barbu, vice
președinte al Consiliu
lui Superior al Agri
culturii, prof. univ. 
Emil Negruțiu, recto
rul institutului, Simlon 
Boite, student în anul 
V la Facultatea de me
dicină veterinară.

într-o atmosferă en
tuziastă, cei prezenți 
au adoptat textul unei 
telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, 
în care se spune prin
tre altele : „Prețuirea 
de care se bucură în
vățământul, cultura și 
știința din partea par

tidului și guvernului 
nostru sporesc și mai 
mult în inimile noas
tre sentimentele de 
gratitudine, întărin- 
du-ne totodată con
știința responsabilită
ții ce o avem față de 
viitorul agriculturii ro
mânești. Ne angajăm 
să nu precupețim nici 
un efort pentru a răs
punde grijii și atenției 
acordate nouă de 
P.C.R., a cărui înțe
leaptă politică de pro
movare a intereselor 
fundamentale ale Ro
mâniei o sprijinim fără 
rezerve, alături de în
tregul nostru popor. 
Vom milita, în activi
tatea noastră, pentru 
ridicarea continuă a 
prestigiului universitar 
al institutului nostru, 
prin cit mai buna pre
gătire a promoțiilor de 
ingineri agronomi și 
medici veterinari și 
vom dezvolta cerceta
rea științifică, purtind 
înainte făclia științei 
agricole românești".

Cu același prilej a 
fost deschisă o expozi
ție în care sînt redate 
aspecte din activitatea 
institutului și au 
început lucrările unei 
sesiuni științifice.

(Urmare din pag. I)

diriginta Farmaciei nr. 5 (Bd. Gene
ral Magheru), ne-a confirmat că „u- 
nitatea primește suficiente cantități 
din unele sortimente, dar din altele, 
nu. Farmacia fiind o unitate cen
trală, permanent deschisă, are cum
părători din tot Bucureștiul..." Se știe 
că necesarul unităților, concretizat 
într-un plan anual de livrare, de
falcat pe luni, se întocmește pe baza 
unui inventar efectuat la 31 decem
brie. La comenzile planificate lunar 
se adaugă așa-numitele urgențe, co
menzile speciale ale unităților, din 
care multe rămîn fără răspuns pen
tru că depind, în ultimă instanță, de 
onorarea suplimentărilor solicitate — 
uneori tardiv — de forurile tutelare.

Interlocutorii noștri au fost de a- 
cord că pot apare situații excepțio
nale, de pildă o epidemie de gripă. 
Sistemul de planificare este în mă
sură să răspundă unor asemenea si
tuații 7 Dirigintele farmaciei nr. 102 
din Bd. Bucureștii Noi a fost catego
ric ta răspunsul pe care ni l-a dat: 
„Planul este anacronic. Planul anual 
al unităților ar trebui să prevadă o 
marjă mai largă ia unele preparate 
cerute mai des de public, și mai ales 
la cela cerute în cantități masive 
atunci când sînt epidemii. Este ne
voie să se efectueze, pe diversele 
trepte ale circulației acestor produ
se, o operație continuă de adaptare 
a planului la nevoile cetățenilor. 
Planul anual al Ministerului Sănă
tății ar trebui să fie mai elastic, mai 
suplu, iar oficiile distribuitoare să 
aibă, la rîndul lor, posibilitatea de 
a-și crea stocuri-tampon pentru a 
face față unor situații excepționale. 
După cum se știe, producția fabri
cilor noastre de medicamente cu
noaște o creștere ascendentă. în a- 
ceste condiții, ar trebui amenajate, 
cu posibilitățile existente, măcar un 
minimum de spații necesare unor 
asemenea stocuri, lipsa lor sporind 
dificultățile în momentul de față. 
Pe de altă parte, atât Ministerul 
Sănătății cit și Oficiul farmaceutic

al Capitalei ar putea să prevadă, ta 
planul lor, necesarul de cantități va
riabile la diverse sortimente de se
zon, destinate unităților din marile 
centre, să opereze mai des „muta
ții" de la un oficiu la altul, de- Ia o 
farmacie la alta, atunci oînd situația 
impune acest lucru. Centrocoop-ul, 
care livrează plante medicinale, ar 
trebui, la rîndul său, să prevadă 
livrarea în cantități sporite a unor 
sortimente de sezon și pentru farma
cii, nu numai pentru unitățile Pla
far. încă o propunere : dacă notele 
de comandă emise de farmacii ar fi 
gata imprimate cu nomenclatura

cesarul" pentru anul ta curs ar fl 
bine întocmit. Răspunderea pentru 
faptul că nu se găsesc anumite pro
duse în cantitate suficientă în far
macii ar reveni producției, care nu 
livrează întotdeauna ,1a timp canti
tățile prevăzute în contractele în
cheiate cu oficiile farmaceutice.

...Uzina de medicamente — Bucu
rești, una din unitățile modeme ala 
Industriei noastre farmaceutice. 
Discutăm cu farmacistul Dumitru 
Teodoreseu, șeful producției. „Ne 
interesăm, firește, de soarta produ
selor care poartă marca fabricii 
noastre — ne-a spus el. Nu tatot- 1

egale, care în multe cazuri se do
vedesc a fi birocratice. Circulația 
medicamentelor pe filiera fabrică-ofi- 
cii-farmacii trebuie să excludă rigi
ditatea creată în prezent de contrac
te. Cînd nevoile o impun, ar trebui 
să se găsească soluții operative pen
tru suplinirea golurilor existente cu 
maximum de rapiditate, fiind vorba 
de sănătatea oamenilor. Sistarea u- 
nor comenzi și accelerarea altora 
trebuie să se facă în mod realist, 
rațional.

Ne-am adresat șl Direcției gene
rale a medicamentelor din Ministe
rul Industriei Chimice. Ing. Dan

FARMACIA
produselor frecvent solicitate, nu ti
părite în alb cum sînt ta prezent, 
s-ar economisi un mare volum de 
muncă.

Zaharia Mărgineanu, directorul 
Oficiului farmaceutic București (in
stituție în primul rînd răspunzătoa
re de asigurarea aprovizionării cu 
medicamente), este de părere că 
„necon'cordanțele ce se ivesc pe 
parcurs se datorează, în principal, 
instabilității unor tratamente, pro
vocată de apariția unui nou produs, 
socotit de medici mai eficient. în 
ultima vreme, de pildă, mulți medici, 
(în loc să indice Vitamina C în ta
blete, prescriu cu dezinvoltură fiole, 
pe care pacienții le beau.. Astfel a 
apărut o cerere suplimentară nejus
tificată. Cât privește Bromocetul, pro
dusul este folosit în momentul de 
față și ca dezinfectant în spitale. Din 
acest motiv lipsește în farmacii. In
terlocutorul nostru consideră că „ne-

deauna drumul lor spre cumpără
tor decurge lin. Livrările de calciu 
gluconic, de pildă, au fost decalate 
de uzină, la cererea Ministerului 
Sănătății, care ,ne-a solicitat în a- 
cest trimestru suplimentarea unor 
sortimente antigripale". „De acord, 
dar nu ați livrat la termenul pre
văzut nici alte produse..." „Eu stat 
obligat să livrez marfa la sfîrșitul 
lunii. Produsele nelivrate ta februa
rie le-am livrat la data de 29 ale 
lunii...". Livrarea produselor farma
ceutice ar trebui să decurgă în mod 
operativ, pe baza datelor furnizate de 
oficiile distribuitoare. Practica li- 
vrării în ultima zi a lunii e profund 
dăunătoare din toate punctele de 
vedere. Cît privește produsele de 
sezon, livrarea acestora trebuie să 
se facă atunci cînd sezonul (iama, 
de pildă) o impune. Or, în momentul 
de față, ea se face îu tranșe lunare

Oneșann ne-a spus că „Ministerul nu 
știe care este necesarei pieței (sănă
tatea publică nu poate fi numită 
„piață", tovarășe inginer !) șl nu cu
noaște situația unor medicamente ce 
lipsesc din farmacii. Noi livrăm. Ia 
cerere, pe baza contractelor înche
iate între unitățile producătoare și 
oficiile farmaceutice, produsele soli
citate de Ministerul Sănătății. După 
părerea noastră, Ministerul Sănătă
ții este răspunzător de faptul că cir
culația medicamentelor este atît de 
greoaie. E drept că și noi întîmpi- 
năm deseori dificultăți. Este oare 
admisibil ca, din lipsa unor ambala
je, fabricile să nu poată livra la 
timp produsele contractate ? Așa a 
fost cazul, de exemplu. în luna ia
nuarie, cu o serie de produse ca A- 
drenalină, Lanatosid C, Vitamina A 
și Nematoctan. încă o dată, repetăm: 
nu sîntem în măsură să .cunoaștem 
nevoile PIEȚEI. Dacă ni se cer unele
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AL P. C.
DIN JAPONIA

TOKIO 7. — Corespon
dentul Agerpres, F. Țuiu, 
transmite : între 29 februa
rie șl 6 martie a avut loc 
la Tokio cea de-a Vl-a ple
nară a Comitetului Central 
al P.C. din Japonia, la care 
au luat parte membrii și 
membrii supleanți ai C.C., 
membrii Comisiei Centrale 
de Control și șefii Comite
telor prefecturale ale P.C. 
din Japonia.

Secretarul general al C.C. 
al P.C. din Japonia, Kenji 
Miyamoto, a prezentat ra
portul privind intensificarea 
ajutorului acordat poporu
lui vietnamez, precum și o 
informare cu privire la con
vorbirile avute cu cîteva 
partide comuniste din alte 
țări, pe teme actuale ale 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Ati fost, de asemenea, 
prezentate rapoarte cu pri
vire la mișcarea sindicală

din Japonia, la situația 
dinaintea alegerilor pentru 
Camera Superioară a Dietei 
japoneze și la construcția de 
partid. în legătură cu a- 
cestea au fost adoptate do
cumente privind sarcinile 
partidului în vederea dez
voltării mișcării sindicale 
într-un front unit, politica 
partidului în alegerile pen
tru Camera Superioară a 
Parlamentului, precum și 
unele sarcini pe linia con
strucției de partid.

Plenara C.C. al P.C. din 
Japonia a adoptat un apel 
către toate forțele democra
tice din Japonia, pentru în
tărirea luptei împotriva a- 
gresiunii în Vietnam și in
tensificarea sprijinului pen
tru poporul vietnamez în 
condițiile actuale. A fost, de 
asemenea, adoptat un apel 
de solidaritate cu toți mun
citorii care participă la o- 
fensiva de primăvară din a- 
cest an.

Un interviu 
al lui 

Waldeck Rochet
PARIS 7. — Corespon

dentul Agerpres, Georges 
Dascal, transmite: într-un 
interviu publicat miercuri de 
ziarul „L’Humanitâ", secre
tarul general al Partidului 
Comunist Francez, Waldeck 
Rochet, răspunde criticilor la 
adresa acordului asupra plat
formei minimale între P.C.F. 
și Federația Stîngii Demo
crato și Socialiste formu
late de către primul ministru 
Georges Pompidou. Wal
deck Rochet arată că dacă 
este adevărat că oamenii 
marelui capital și privilegia- 
ții au a se teme efectiv de 
prezența miniștrilor comu
niști într-un guvern, mili
oane de salariați văd, dim
potrivă, în prezența even
tuală a miniștrilor lor comu
niști în guvernul stîngii ga
ranția că interesele lor nu 
vor fi uitate și vor fi în mod 
cinstit apărate. Democrații 
știu, de asemenea, că liber

tățile democratice, împreu
nă cu libera activitate a par
tidelor, vor fi garantate, așa 
cum prevede în mod expres 
acordul de unitate din 24 
februarie și programul 
P.C.F. însuși.

★
Comisia administrativă a 

Confederației Generale a 
Muncii a dat publicității un 
comunicat în care își expri
mă satisfacția pentru publi
carea platformei de acțiune 
comună a Partidului Comu
nist Francez și Federației 
Stîngii Democrate și Socia
liste. Considerînd această 
platformă ca „o nouă și im
portantă etapă în regruparea 
forțelor stîngii franceze, în 
interesul oamenilor muncii" 
C.G.T. își exprimă dorința 
de a se continua dialogul 
angajat între partidele stîn
gii, pînă la o înțelegere asu
pra unui program comun do 
guvernare.

Semnificația dislocării
/ '

„de la est de Suez"
(Urmare din pag. I)

teritate, Ia devalorizare, la împovă
rătoare împrumuturi externe. Cu 
atît mai mult cu cît este cunoscut 
că obiectivul principal a devenit 
acum reducerea cererii pe piața in
ternă, deci și a importului, astfel 
îneît să se forțeze exporturile, operație 
care se cerea însă degrevată, prin
tre altele, și de sumele mari cheltuite 
la est de Suez. Rezumînd tabloul 
actual al economiei britanice, isto
ricul Sir Arthur Bryant scrie : „Cele 
peste 50 milioane locuitori, dintre 
care 95 la sută orășeni, aglomerați 
pe o insulă mică, depind pentru a- 
proape jumătate din hrana lor și 
pentru cea mai mare parte a mate
riilor prime de capacitatea lor de 
a-și vinde produsele industriale pes
te hotare".

Fără a contesta marile dificultăți 
economice și necesitatea abordării 
Iot în mod realist, mulți observa
tori consideră că retragerea britanică 
este determinată de înseși schimbă
rile survenite Ia est de Suez în ulti
mii ani, amintind, între altele, in
tensificarea mișcării de eliberare, a 
luptei tinerelor state din această re
giune pentru consolidarea indepen
denței lor naționale. Și dacă retra
gerea a devenit un imperativ, atunci 
— sînt de părere unii — este mo
mentul cel mai potrivit pentru a o 
asocia cu alte probleme în suspen
sie, a căror rezolvare ar putea fi 
mult ușurată. S-a apreciat că pro
iectele unor apropiate măsuri econo
mice drastice (în noul buget din mar- . 
tie) vor trezi mai puține proteste în 
opinia publică dacă vor fi însoțite de 
o spectaculoasă promisiune laburistă 
în ce privește reducerea bugetului 
militar. Nu pare întîmplător niol ■' 
faptul că operațiile de retragere vor 
fi aproape complete, tocmai în pe
rioada viitoarelor alegeri generale 
parlamentare, cînd ar urma deci să 
constituie un atu electoral.

Pare să suscite atenție argumentul 
oficial potrivit căruia Marea Brita- 
nie s-ar retrage din Extremul Orient 
pentru a-și putea concentra efortu
rile asupra „rolului său de țară eu
ropeană". Fapt care a și fost imediat 
interpretat ca o demonstrație de „a- 
tașament proeuropean", menit prin
tre altele să atenueze împotrivirea 
franceză față de intrarea în Piața 
comună.

Pe de altă parte, se calculează că

potențialul militar britanic, dislocat 
în spațiul vest-european, nu ar con
stitui un factor care să impresioneze 
în mai mare măsură decît pînă acum 
pe membrii europeni din N.A.T.O. — 
și în primul rînd Franța — și nici 
nu ar asigura Londrei poziția pre
ponderentă la care aspiră. O cola
borare franco-engleză în domeniul 
forțelor nucleare nu este aproape 
deloc probabilă în condițiile actuale, 
știut fiind că Marea Britanie con
cepe combinațiile militare atlantice 
numai în cadrul N.A.T.O., în timp ce 
Franța tinde să le scoată în afara 
N.A.T.O. Se întrevăd de pe acum și 
alte complicații, legate în special de 
apropiata expirare a pactului 
N.A.T.O., în vederea reînnoirii căruia 
S-U.A. au și început a pregăti tere
nul. Neputîndu-se desprinde din con
textul „relațiilor speciale" cu S.U.A. 
— în care dependența lirei de dolar 
este determinantă — Marea Britanie, 
apreciază unii comentatori, are toate 
șansele de a Be trezi antrenată în
tr-un păienjeniș de manevre care în 
nici un caz nu ar apropia-o de Franța 
și, poate, nici de alte țări membre 
ale C.E.E. La una din aceste ma
nevre de flanc se referă „Financial 
Times" cînd scrie că la Londra sînt 
luate în considerare acum planuri de 
a oferi celor cinci (partenerii Fran
ței în Piața comună) unele legături 
convenționale mai strînse, fie prin 
reînvierea unei „comunități defen
sive europene", fie prin diferite 
scheme de participațle în domeniul 
tehnologiei și al producției de ar
mament. Adică un fel de plan Be
nelux, pe plan militar, ceea ce nu 
ar face decît să întărească suspiciu
nea asupra existenței în atitudinea 
Angliei a unei inspirații transatlan
tice.

De altfel, încă de pe timpul lritîl- 
nirii Macmillan—Kennedy la Nassau 
se reconfirmase poziția Marii Bri
tanii ca partener privilegiat al S.U.A., 
singura formație în tandem care 
permitea Londrei continuarea „ro
lului mondial". Această preocupare 
deținea prioritatea pe agenda diplo
mației britanice, în timp ce Europa 
și Piața comună au fost timp înde
lungat desconsiderate. Astăzi lucru
rile par să se fl inversat. Constituie 
însă anunțata deplasare geografică 
a forțelor britanice o dovadă con
vingătoare a revenirii asupra vechii 
politici?

produse suplimentar, analizăm si
tuația și. de obicei, răspundem la 
cerere cu livrări în avans".

Deci, să recapitulăm : diriginții so
cotesc că vina revine oficiilor. A- 
cestea dan vina pe industrie, iar tar 
dustria o aruncă pe umerii Ministe
rului Sănătății.

Iată-ne, deci, la Direcția generală 
a medicamentelor din Ministerul Să
nătății stînd de vorbă cu directorul 
general Vasile Cristea. A reieșit că 
necesarul de medicamente aflate în 
suferință a fost „onorat complet". 
Planul de necesar, alcătuit de minis
ter, a cunoscut o creștere continuă. 
Excelentă situație — am spune noi 
— dar de unde apare defecțiunea ? 
Nu cumva modul în care se livrează 
produsele este cauza ? „După cum 
am mai arătat — continuă tov. • V, 
■Cristea — livrările de medicamente 
de către fabrici se fac, de obicei, în 
tranșe lunare egale. Alteori, ele se 
fac în luna a doua sau a treia a tri
mestrului respectiv". Dar nu se în
tâmplă întotdeauna așa. Să luăm, 
de pildă, un produs ca Papaverin 
fiole. Acesta trebuia să fie livrat, în 
tranșe lunare egale, de către Uzina 
de medicamente București. Fabrica 
nu a livrat în ianuarie tranșa res
pectivă. acoperind restanta abia în 
februarie. Cu Vitamina C fiole de 
5/5 ml, aceeași situație. Din cantita
tea de Feniramin prevăzută s-a fur
nizat numai 70 la sută. Alte sorti
mente de sezon (Carmol, frecție Ga- 
lenica, Revulsin, Rbmazulan etc.) 
lipsesc din farmacii pentru că „au 
cunoscut un consum sporit, specific 
sezonului" ș.a.m.d. Cum se face că 
Ministerul Sănătății nu a prevăzut 
oarecari cantități în plus tocmai pen
tru lunile în care este de presupus 
că vor fi mai mult cerute ?

Răspunsul îl găsim în modul ac
tual, deloc operativ, in care mi
nisterul întocmește planul anual. A- 
cesta se stabilește la sfîrșitul lunii 
iulie a fiecărui an, pe baza stocu
rilor existente în unități la 30 iunie, 
a estimării consumului în semestrul 
II și a stocului probabil de la 31

decembrie. E adevărat că acestui I 
plan i se mal fac unele corecturi, i 
se mai fac unele suplimentări, dar 
apare un spațiu neacoperit, necon- | 
trolat îndeajuns, mai ales în trimes- 

. trul I al anului, adică tocmai în se
zonul de iarnă, perioadă în care mi
nisterul nu poate face nici un fel de I 
comenzi suplimentare. Așadar, între i 
estimare și realitate apare o mare 
diferență. în acest timp, direcția de j 
specialitate — cum ne-a spus dr. . 
Radu Cancer — lucrează cu cel pu- j 
țin un trimestru... în avans ! S-ar j 
putea, mi s-a mai spus, ca una din 1 
cauzele lipsurilor să fie însăși exis- i 
tența acestor tranșe lunare egale (în I 
loo de tranșe variabile, sezoniere, | 
pentru unele produse), ca și unele , 
defecțiuni ivite in distribuirea și re- E 
partizarea teritorială a produselor I 
farmaceutice către diversele oficii. *
Aceste defecțiuni mai pot avea drept 
sursă estimările eronate ale unor di- 
riginți sau ale oficiilor. Și, cu aces
tea, cercul discuțiilor s-a închis. Dar 
caruselul declinării răspunderilor 
continuă să se învârtească.

O parte dintre specialiștii cu care 
am discutat au emis părerea că o 
centrală industrială a medicamente
lor ar contribui în mod eficient la 
eliminarea deficientelor semnalate, 
la precizarea răspunderilor, la res
trângerea filierei actuale, la o mai 
bună gospodărire a acestor produse. 
Existența unei centrale specializate 
de acest gen ar avea deci ca efect 
nu numai sporirea operativității în 
furnizarea de medicamente către 
populație, ci și o mai mare eficientă 
economică. Socotim că această pă
rere ar merita să fie analizată.

Confruntarea cu factorii care au 
ta sarcină aprovizionarea cu medica
mente a populației ne-ă relevat nu 
numai concluziile de mai sus,, cl și 
necesitatea de a se reconsidera mo
dul în care 'decurge în prezent cir
culația acestor produse, organizarea 
tuturor verigilor, ca și optica potrivit 
căreia farmacia și slujitorii ei au fost 
reduși la rosturi comerciale.
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Pentru a găsi răspunsul, mulți ob
servatori politici afirmă că interesele 
britanice s-au îngustat dintr-o dată în 
această zonă, apropiindu-se treptat 
de dispariție. In acea regiune a glo
bului — scrie „Economist" — „Marea 
Britanie nu va mai poseda mijloace 
de a influența cursul evenimentelor", 
dar unele cercuri londoneze re
proșează că sînt astfel abandonate 
angajamente militare față de Sin
gapore și Malaya. Din recentele con
vorbiri dintre Londra, pe de o parte, 
și Singapore și Malaya, pe de alta, 
a reieșit însă clar că acestea din 
urmă nu sînt îngrijorate că le vor 
lipsi garanțiile militare britanice, ci 
și-au exprimat nemulțumirea numai 
față de o retragere a trupelor fără 
o consultare reciprocă prealabilă 
cînd se știa că o parte din economia 
acestor țări este' âfectată de ser
viciile de întreținere a forțelor bri
tanice. Cît privește interesele econo
mice și comerciale engleze din aceas
tă regiune, multă lume este de pă
rere că ele ar putea fi guvernate da 
aceleași norme internaționale vala
bile pentru alte țări care nu au baze 
pe teritorii străine.

Perspectiva formării imul „vid" 
este studiată cu atenție la Washing
ton, unde atitudinea oficială a fost 
de continuă insistare pentru menți
nerea unei prezențe britanice, fie ea 
măcar și simbolică, în Extremul 
Orient. Preluarea unor poziții va
cante, în ciuda asigurărilor contra
rii, prezintă totuși atracție .pentru 
S.U.A. Recent, subsecretarul de stat 
Eugene Rostow arăta tatr-un inter
viu că „întreaga istorie postbelică a 
fost un proces de acțiuni americane 
pentru preluarea pozițiilor... pe care 
Marea Britanie, Franța, Olanda șl 
Belgia le deținuseră anterior". Și a 
adăugat că în condițiile actuale 
S.UA. și alte țări „vor lua în con
siderare în mod activ aranjamente 
de securitate pentru a le înlocui pe 
acelea care au fost acum abando
nate". De unde se vede că doctrinele 
Truman și Eisenhower continuă și 
astăzi să-și caute teren de aplicare. 
Asemenea aranjamente poartă nu
mele de „cooperare regională", ex
presie echivocă intrată în vocabula
rul american, sub care însă se as
cunde atragerea unor țări dintr-o 
zonă în combinații militare, astfel 
încât să nu mai bată atît de puternic 
la ochi rolul de jandarm unic al 
S.U.A.

în proiectele Washingtonului șl-a 
găsit loc în ultimul timp reanima
rea vechiului pact A.N.Z.U.S. — in
tre S.U.A., Australia și Noua Ze- 
elandă —, însă într-o componență 
mai lărgită. In .afară de tatonările 
făcute ta ultimul timp în Malaya, 
s-au mai semnalat cîteva vizite sur
prinzătoare ale unor misiuni militare 
din Australia și Noua Zeelandă la 
Djakarta. încercarea de atragere a 
Indoneziei într-un „pact regional” nu 
este lipsită de o anumită semnifica
ție, dat fiind că „americanii, care își 
construiesc o bază pentru submarine 
„Polaris" în nord-vestul Australiei, 
vor acum să-și stabilească baze în 
Indonezia". („Sunday Times"). Ab
sența Marii Britanii ar putea fi ast
fel „acoperită" — afirmă unii obser
vatori. La Londra se arată însă că 
nu este vorba de o absență to
tală, ținîndu-se seama de faptul că 
au mai fost păstrate unele angaja
mente britanice, deși pur declarative, 
potrivit cărora Marea Britanie ar 
putea interveni la nevoie în regiunea 
respectivă chiar și după retragerea 
definitivă a forțelor sale. Răgazul — 
care a făcut întotdeauna parte din 
stilul experimentatei diplomații en
gleze — este folosit și aici : pînă la 
încheierea retragerii mai sînt 4 ani 
întregi, timp suficient pentru revi
zuiri pe parcurs cît și pentru găsirea 
unei oarecare forme de participare 
la proiectele regionale americane. 
Fără a mai fi nevoie să se presupună 
că un guvern conservator care 
ar succeda laburiștilor s-ar putea 
lăsa tentat să Introducă modificări.

Desfășurarea evenimentelor nu 
arată că s-ar fi depășit stadiul incer
titudinilor șl dilemelor ceea ce de
termină unele cercuri politice să a- 
precieze că hotărârea de a renunța ' 
Ia prezența militară la est de Suez 
nu ar constitui o schimbare da 
esență ta orientarea economică și 
politică, ci doar o ajustare corespun
zătoare intereselor șl necesităților 
actuale. Este desigur o ajustare ma
joră, care reflectă, se pare, intenția 
Marii Britanii pe termen lung de a 
acorda preponderență rolului său do 
putere europeană.
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Consfătuirea Comitetului Politic
4

participante la Tratatul de la 
Varșovia si-a încheiat lucrările

SOFIA 7 (Agerpres). — De la trimișii noștri 1 La 7 martie s-au încheiat lucrările Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.în ședința de dimineață, lucrările au fost prezidate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Ședința de joi după-amiază a fost prezidată de tovarășul Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.Au fost adoptate hotărîri corespunzătoare cu privire la problemele discutate în cadrul Consfătuirii

Comitetului Politic Consultativ statelor participante la Tratatul la Varșovia.
★Joi seara, Comitetul CentralPartidului Comunist Bulgar, Prezidiul Adunării Populare și guvernul Republicii Populare Bulgaria au oferit o recepție în cinstea delegațiilor care au luat parte la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La recepție au participat șefii u- nor misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic, ziariști bulgari și străini.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

PARIS 7 (Agerpres). — Experții financiari occidentali reuniți la Paris în cadrul conferinței Organizației pentru colaborare economică și dezvoltare (O.E.C.D.) au examinat joi un program de măsuri menite să contracareze consecințele negative pentru țările vest-europene ale încercărilor S.U.A. de a remedia deficitul balanței lor de plăți. Acest program de măsuri prevede, printre altele, noi eforturi de dezvoltare economică ale țărilor vest- europene, simultan cu angajamentul din partea Statelor Unite de a lua măsuri pentru combaterea inflației. Franța a respins ideea că Europa occidentală trebuie să-și a- sume sub orice formă angajamentul de a sprijini S.U.A. în încercarea lor de a găsi un echilibru e- conomic internațional. Discuțiile în această problemă vor continua vineri la Paris, în cadrul „clubului celor 10“, care întrunește țările occidentale cu cele mai mari resurse financiare — S.U.A., Franța, Germania occidentală, Belgia, landa, Italia, Anglia, Canada, ponia și Suedia.

LUCRĂRILE COMITETULUI
CELOR 18 STATE
PENTRU DEZARMARE

Criza politică

SAIGON 7 (Agerpres). — Forțele patriotice au continuat joi operațiuni de hărțuire pe întreg teritoriul Vietnamului de sud. Cele mai. violente lupte s-au desfășurat la nord-est și nord-vest de baza militară americană de la Con Thien. în sprijinul trupelor americane au intervenit unități de artilerie și a- viația. S-au înregistrat morți și răniți de ambele părți.Agențiile de presă relatează, citind surse ale comandamentului' militar american din Vietnamul de sud, că în apropierea orașului Hue și a bazei de la Khe Sanh au fost semnalate• ale forțelor patriotice. Elemente ale divizieiintrat în contact cu forțe patriotice, care, potrivit comandamentului S.U.A., avansau spre vechea capitală imperială — Hue.Joi seara, scrie agenția France Presse, patrioții au continuat a- tacurile cu mortiere asupra unor

poziții americano-saigoneze, precum și acțiunile de hărțuire. La 150 kilometri de Da Nang, detașamente ale F.N.E au lansat un a- tac asupra cartierului general al diviziei a Il-a sud-vietnameze instalată la Quang Ngai. Agenția France Presse informează că bazele militare de la Dong Ha și Khe Sanh continuau joi seara să fie bombardate cu mortiere. In Delta fluviului Mekong și în regiunea platourilor înalte, patrioții au atacat principalele baze militare americane.
PARIS 7. — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Bilanțul definitiv al cam
paniei „O navă pentru Vietnam", 
la care au participat 36 de or
ganizații politice, sindicale și de 
asistență consemnează colectarea 
unei sume de 4 250 000 franci în 
numerar, precum și a unor bu
nuri în valoare de un milion de 
franci.

CAIRO 7 (Agerpres). — Răspunzînd 
unor întrebări puse de ziariști cu pri
lejul conferinței sale de presă săp
tămânale, purtătorul de cuvînt ofi
cial al guvernului R.A.U., Hassan Za- 
yat a declarat că țara sa continuă să 
urmărească soluționarea pe cale paș
nică a crizei din Orientul Apropiat, 
relatează agenția M.E.N. „Nu nutrim 
ideea unui alt război, ceea ce prefe
răm este o soluție pașnică. Dar dacă 
nu există decît o singură alternativă 
și anume expulzarea Cu forța a tru
pelor israeliene de pe teritoriile ocu
pate, aceasta va fi necesară". El a 
desmințit, de asemenea, știrile apă
rute în unele ziare potrivit cărora 
R.A.U. și Iordania ar fi trimis re
prezentanți la Nicosia pentru convor
biri cu Israelul.

Purtătorul de cuvînt oficial al gu
vernului R.A.U. a subliniat, pe de 
altă parte, că nu se are în vedere 
problema stabilirii relațiilor diploma
tice cu S.U.A., menționînd că nu tre
buie făcută nici o legătură între a- 
ceastă problemă și interviul acordat 
de'președintele Nasser reviștei ame
ricane „

GENEVA 7 (Agerpres). — în 
mitetul celor 18 state pentm dezar
mare au continuat dezbaterile în pro
blema neproliferării armelor nucleare. 
In ședința din 6 martie reprezentan
tul Mexicului, Antonio Gomez Roble
do, și-a exprimat speranța că vor fi 
acceptate o serie de propuneri făcute 
de unele delegații în cadrul comite
tului. El a afirmat că delegația sa 
„nu apreciază că proiectul a ajuns la 
perfecțiunea necesară unui instrument 
de acest fel sau că el ar corespunde 
tuturor punctelor istoricei rezoluții 
2028 a Adunării Generale. în perce
perea și regretul față de faptul că 
parțial proiectul nu corespunde, sîn- 
tem alături de alte delegații, care an 
scos acest lucru în evidență cu atîta 
tărie. Ne exprimăm încă o dată regre
tul, așa cum am făcut totdeauna, față 
de faptul că Tratatul pentru neproli- 
ferare nu urmează a fi aplicat, după 
toate aparențele, concomitent cu mă
suri de dezarmare concrete, reale și 
eficiente".

în aceeași ședință delegația italiană 
a prezentat un document de lucru în . 
care își exprimă părerea că în ra
portul asupra situației lucrărilor desfă
șurate în cadrul Comitetului, raport 
ce urmează să fie prezentat Adunării 
Generale a O.N.U., ar trebui să se 
facă referiri la documentele conținînd 
propunerile diferitelor state. Delegația 
italiană arată că în dorința de a aduce 
o primă contribuție în acest sens la 
redactarea unui raport complet a în
cercat să grupeze pe titluri de capi
tole privitoare la punctele specifice 
ridicate diferitele documente care o- 
glindesc părerile și propunerile pre
zentate din toate părțile. între aceste 
titluri de capitole, în care sînt gru
pate documentele conținînd propune
rile făcute de diferite delegații mem
bre ale Comitetului, inclusiv delega
ția română, sînt următoarele : Legătu
ra dintre tratatul de neproliferare a 
armei nucleare și celelalte măsuri de 
dezarmare ; Tratatul de nerăspîndire a 
armei nucleare ca primă etapă spre 
realizarea dezarmării generale și tota
le ; Echilibrul răspunderilor și obli
gațiilor reciproce între puterile nu
cleare și puterile nenucleare ; Dezvol
tarea cercetăm și folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice; Problema 
garanțiilor de securitate împotriva 
unui atac nuclear și împotriva amenin
țării cu un asemenea atac ; Problema 
controlului; Durata tratatului de ne
proliferare nucleară și problema amen
damentelor.

După cum anunță agenția TASS, în 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, care con
tinuă să dezbată proiectul tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare, 
U.R.S.S„ S.U.A. și Anglia au prezen
tat propuneri asupra cărora au căzut 
de comun acord, privind soluționarea

problemei garanțiilor de securitate 
pentru statele nenucleare, care ur
mează să-și asume prin tratat obliga
ția de a nu produce și de a nu 
procura arme nucleare. Aceste propu
neri sînt cuprinse în proiectul de Re
zoluție al Consiliului de Securitate al 
O.N.U. și proiectele de declarații ale 
celor trei puteri nucleare cu privire 
la problema garanțiilor de securitate.

După prezentarea proiectului de re
zoluție au făcut declarații, în numele 
guvernelor respective, William Foster, 
reprezentantul S.U.A., A. Roșcin, re
prezentantul U.R.S.S., și Ivor Porter, 
reprezentantul Marii Britanii.

Premierul sirian Youssef 
Zeayen a inaugurat miercuri 
la Takla lucrările de construc
ție ale marelui baraj de pe Eu
frat. Barajul, a cărui terminare 
este prevăzută peste șase ani, 
va avea o înălțime de 80 de 
metri și o lungime de 2 200 de 
metri. Lacul artificial care va 
lua ființă se va întinde pe o 
suprafață de 640 kilometri pă- 
trați și va dispune de o capaci
tate de 30 miliarde metri cubi. 
El va alimenta o centrală elec
trică care va produce trei 
miliarde kWlț.

Suprafața pământurilor iri
gate, care astăzi este de aproxi
mativ 600 000 de hectare, va 
crește cu încă 850 000 de hec
tare. Ea va fi cultivată în cea 
mai mare parte cu bumbac 
destinat exportului.

Prezențe 
românești 
la tirguri 
internaționale

VIENA. — Președintele Aus- 
' triei, Franz Jonas, a vizitat joi 
după-amiază standul turistic ro
mânesc de la Tirgul internațional 
din Viena. Cu acest prilej, înaltul 
oaspete s-a interesat de dezvol
tarea turismului în țara noastră. 
Președintele Austriei a fost salutat 
de ambasadorul României la Vie
na, Gheorghe Pele.

din Panama

In timpul demonstrației antiguvernamentale ce a avut loc zilele tre
cute în fața clădirii Adunării Naționale din Ciudad de Panama

refuzat să procedeze la 
remanierea cabinetului 
ministerial, dar l-a auto
rizat să suspende garan
țiile constituționale în 
caz de nevoie. Gestul 
vine să încarce și mai 
mult atmosfera de criză. 
Știri de ultimă oră par-

Scena politică pana- 
meză e tulburată de 
cîteva. zile de un con
flict acut izbucnit inițial 
între președintele țării, 
Marco Robles, și opozi
ția democrat-creștină, 
dar extins apoi și în rîn
dul altor sectoare opozi
ționiste. lată pe scurt fii- - venite aici din capitala 

panameză informează că 
în fața adunării legisla
tive mii de persoane au 
ieșit în stradă penfru a 
manifesta contra guver
nului, cerînd totodată 
respectarea constituției 
și alegeri libere. Deta
șamentele gărzii națio
nale au trecut în stare 
de alertă odată cu in
diciile în sensul că stu
dențimea pregătește

mul evenimentelor. In 
luna mai urmează să se 
desfășoare alegeri prezi
dențiale. Opoziția l-a 
acuzat pe Robles da 
manevre neconstituțio
nale și de utilizarea fon
durilor publice în bene
ficiul campaniei electo
rale a succesorului pe 
care îl preferă, David 
Samudio, pînă de curînd 
ministru de finanfe. A-

suprafața de 1 432 km 
pătrați. Penfru exploa
tarea canalului, stalul 
panamez a încasat mult 
timp suma derizorie de 
250 000 dolari pe an, în 
timp ce S.U.A. obțin, 
după date oficiale, 54 
milioane dolari pe an. 
„O insulă de lux într-un 
ocean de sărăcie" — 
astfel caracteriza senato
rul nord-american Smot
hers zona canalului. 
Trăiesc aici, sub legi ale 
S.U.A., cam 80 000 civili 
și 10 000 de militari 
nord-americani. Deși 
mari, profiturile nord- 
americane înseamnă pu
țin pe lîngă valoarea

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JA
NEIRO DE LA VASILE OROS

ales, „academii ale di
versiunii", destinate în 
mod special formării 
„beretelor verzi", utili
zați contra mișcărilor da 
eliberare din țările Ame- 
ricii Latine, In interiorul 
zonei flutură drapelul 
înstelat al S.U.A. Suve
ranitatea asupra acestei 
porțiuni a teritoriului pa
namez a constituit din- 
tofdeauna una din prin
cipalele lozinci de luptă 
ale maselor populare din 
această țară. Periodic, 
revendicarea zonei ca
nalului îmbracă forma 
unor puternice mișcări 
de masă, deseori ajun- 
gîndu-se la evenimente 
tragice, ca în 1964, cînd '■< 
trupele S.U.A, 
canalului au < 
asupra demonstranților, 
ucigînd cîteva zeci de 
persoane. Tratativele ofi
ciale între S.U.A. și Pa
nama purtate în timpul 
gestiunii lui Robles s-au 
soldat cu neînsemnate 
concesii din partea nord- 
americanilor, care nu 
afectează în esență sta
tutul de ocupație impe
rialistă a zonei. Rezulta
tul tratativelor a consti
tuit și constituie obiectul 
unor violente critici din 
partea opoziției și au 
stimulat totodată o largă 
mișcare revendicativă în 
jurul acestei probleme. 
In contextul politic pa
namez, actuala criză este 
de fapt Un reflex al 
jupfei desfășurate pentru 
suveranitate asupra zonei 
canalului. Candidatul 
damocrat-creștin Arias 
s-a pronunțat în public 
penfru naționalizarea ca
nalului.

ceasta detrimentul
candidatului democraf- 
creștinilor, Arnulfo Arias, 
vechi rival al lui Robles, 
de două ori răsturnat în 
trecut în timp ce își 
exercita mandatul prezi
dențial. Acuzațiile urmau 
să fie dezbătute în adu
narea legislativă a țării, 
unde însă, de la destră
marea (anul trecut) a
așa-numifului front gu
vernamental, 
președinte nu dispune 
de sprijin majoritar. De 
aceea, el a făcut totul 
să împiedice dezbateri
le, iar cînd acestea de
veniseră inevitabile, s-a 
mutat în incinta cartieru
lui general al gărzii na
ționale. Se crease o am- . , ,
bianță de tensiune simi- niști, disputa este în fond 
Iară cu cele care preced 
de regulă loviturile de 
sfat. Totuși, căderea lui 
Robles, deși anunțată la 
un moment dat de 
post de radio, nu 
confirmat.

Negocieri intense 
dus la un acord cu opo
ziția prin care Robles 
accepta cererea de a 
demite întregul guvern 
și de a-l înlocui cu unul 
alcătuit din „tehnicieni", 
în scopul de a asigura 
un climat potrivit viitoa
relor alegeri. Dar, după 
cum informează surse 
de presă, surprinzîndu-și I.)- adversarii, Robles și-a 
retractat brusc promisiu
nile și nu numai că a

mari manifestații antigu
vernamentale, sprijinite 
de largi pături ale popu
lației.

A intra pe terenul 
alunecos al pronosticu
rilor privind soluționarea 
crizei ar fi prea dificil, 
dat fiind că în materia 
de surprize, meridianele 
latino-americane dețin 
încă o trainică întîietafe, 
iar Panama nu face ex
cepție. Deocamdată 
părfile aflate în conflict 
își aruncă reciproc acu
zații și ambele își potri
vesc gesturile cu ochii 
îndreptați spre avanta
jele ce le-ar putea a- 
vea în perspectiva ale
gerilor. Judecată după 
principalii ei protago-

un 
s-a

patriciilor rliodesieni

iptere și dou 
iliat pozițiile

G. DASCALU

pilot pentru zbo- 
altitudine, care a 
P. Chineze, a fost

Piața comună 
agricolă
și neliniștea 
țăranilor 
vest-germani

i 1964, cînd <n
L din zona^-I
deschis foc I
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I
I
I
I
I
I
I
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TRIPOLI. — La 6 martie la 
Tirgul internațional de mostre de 
la Tripoli a fost ziua Republicii 
Socialiste România. Cu acest pri
lej, Silvian Petrescu, directorul 
pavilionului românesc, a oferit o 
recepție la care au participat Ah
med Tunis H., ministrul econo
miei ți comerfului Libiei, Ibrahim 
Bakbak, subsecretar de stat la 
Ministerul Economiei ți Comer
fului, Ahmed Hasire, președinte
le Consiliului de administrație al 
Tîrgului internațional de la Tri
poli, ți alte oficialități libiene.
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agențiile de presă transmit:

Fotografia redă un aspect de la demonstrația țăranilor din localitatea Husum, landul Schleswig — Holstein
•z.

Represiuni împotriva

într-o serie da orașe din lan
durile vest-germane Schleswig- 
Holstein, Saxonia inferioară, 
Baden-Wurttemberg, Bavaria, au 
avut loc zilele acestea acțiuni de 
masă, care au reunit mii de ță
rani. După cum scrie publicația 
„Der Deutsche Bauer", valul de 
manifestații — oare dau glas ne
liniștii țăranilor față de conse
cințele aplicării în R. F. a Ger
maniei a politicii agrare comu
ne — continuă să se extindă.

Din relatările presei vest-ger
mane reiese că, datorită condi
țiilor de sol și de climă, costul 
producției agricole a fost întot
deauna mai mare în R. F. a Ger
maniei decît în celelalte țări 
membre ale Pieței comune. Agri
cultura vest-germană, în afara 
faptului că a fost protejată de 
bariere vamale, a primit și anu
mite subvenții din partea sta
tului. De la introducerea pieței 
agricole comune, toate aceste 
măsuri de protecție au fost anu
late, producătorii fiind expuși 
presiunii concurenței celorlalte 
țări din comunitatea vest-euro- 
peană. De pe urma politicii a- 
gricole comune au de suferit, în 
primul rînd, țăranii ou gospodării 
mici și mijlocii. Este adevărat că 
producătorii vest-germani pri
mesc anumite compensații din 
fondull centralizat al Pieței co
mune, dar de pe urma lor nu 
profită decît gospodăriile mari, 
în această situație, producătorii 
mici și mijlocii s-au înglodat în 
datorii. Potrivit ziarului „Frank
furter Rundschau", numai în 
landul Schleswig-Holstein sînt a- 
menințate de a fi vândute la li
citație circa 2 000 de gospodării. 
Pentru a contracara aceste efec
te, țăranii cer sporirea prețurilor 
de achiziție la o serie de produse 
agricole.

LONDRA. — In sălile „Olym
pia" din Londra, unde se află ex
poziția internațională „Căminul 
ideal", a fost organizată joi Ziua 
României. Cu acest prilej, Petre 
Suciu, directorul standului româ
nesc, a oferit un cocteil la care 
au participat Kenneth Comey, 
directorul general al Expoziției 
internaționale, ți alți membri din 
conducerea expoziției, oameni de 
afaceri, ziariști. Au luat parte, 
de asemenea, Vasile Pungan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, și membri ai 
ambasadei române.

o înfruntare de interese 
electorale între două 
secfoare oligarhice, unul 
reprezentat de milionarul 
Robles și prezumtivul 
său succesor Samudio, 
iar celălalt cu Arnulfo 
Arias, ultimul cu trecere 
mai mare sub aspect po
litico-electoral, grajie 
faptului că a știut să 
capitalizeze nemulțumi
rile populare, îndeosebi 
în ce privește vechea 
problemă a canalului.

Se știe că de peste 
șase decenii, adică chiar 
de la constituirea statu
lui panamez, S.U.A. stă- 
pînesc în această fără 
canalul cu același nume 
și o fîșie de teren cu

După cum s-a anunțat, 
miercuri dimineața, cei trei 
africani condamnați, în 
urmă cu cîtva timp de un 
tribunal rhodesian, au fost 
executați la închisoarea cen
trală din Salisbury. Cazul 
nu este izolat în Rhodesia. 
Zeci de patrioți rhode- 
sieni condamnați' la pe
deapsa capitală pentru pa
tentate politice" și a căror 
execuție prin spânzurătoare 
a fost pînă acum amînată 
sînt pe punctul de a fi su
primați, relatează agenția 
France Presse.

Nu de mult, la Salisbury 
a fost elaborată o nouă 
lege „pentru menținerea or
dinii" cu formulări ambigue, 
prevăzînd că „oricine în
calcă legea este pasibil de 
pedeapsa cu moartea1. 
Starea excepțională, este

menținută fără întrerupere 
de mai mulți ani. Ra
siștii îi tratează pe cei 
peste 4 milioane de africani 
în disprețul tuturor norme
lor de conduită umană. 
„Țara noastră are astăzi as-
peotul unei imense închisori 
în care sînt întemnițați toți 
cei ce se pronunță împo
triva actualului regim" — 
declara unul din liderii miș
cării de eliberare din Rho
desia.

Prigoana dezlănțuită de 
minoritatea rasistă de la Sa
lisbury împotriva patrioți- 
lor rliodesieni și îndeosebi 
odioasa crimă săvârșită 
miercuri au stîmit vii reacții 
în opinia publică de pretu
tindeni. în Rhodesia, un 
înalt magistrat a demisio
nat, iar un altul a de
nunțat public acțiunea

ilegală a rasiștilor. De ase
menea, majoritatea repre
zentanților cultelor din Rho
desia și-au exprimat indig
narea față de măsurile de 
exterminare a populației de 
culoare. în comitetul de de
colonizare al O.N.U., țările 
afro-asiatice au prezentat 
un proiect de rezoluție în 
semn de protest față de te
roarea dezlănțuită de regi
mul rasist, iar Comisia 
O.N.U. pentru drepturile o- 
mului a condamnat în una
nimitate executarea celor 
trei patrioți. Totodată, o se
rie de personalități, printre 
care secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și primul 
ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, și-au exprimat dez
acordul față de această ac
țiune inumană a guvernului 
de la Salisbury. La rîndul

lor guvernele Italiei, Maurl- 
taniei, Etiopiei au protestat 
ofioial împotriva sentinței.

Lupta populației autoh
tone pentru o reală inde
pendență a țării, care a luat 
în ultima vreme o amploare 
din ce în ce mai mare, ne
liniștește guvernul de la 
Salisbury. Nesfârșitul șir 
de condamnări ce se pro
nunță în tribunalele rho- 
desiene nu urmăresc alt
ceva decît intimidarea pa
trioților. Hotărirea po
porului rhodesian nu poate 
fi' însă schimbată prin mă
suri teroriste. într-un apel 
al organizației Uniunea Na
țională Africană Zimbabwe, 
populația de culoare este 
chemată să se mobilizeze și 
mai puternic în lupta de 
eliberare.

Dumitru POPA

Ziarul „Rtide Pravo*1 din 7 martie a pu
blicat o informație în care se arată că „Prezidiul 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, în ultima sa ședin
ță, a hotărât crearea unei comisii care va verifica 
împrejurările și cauzele fugii din Cehoslovacia a lui 
Jan Sejna, fost general în armata cehoslovacă". în 
informația publicată de „Rude Pravo’ se preci
zează că rezultatele anchetei vor fi aduse la cu
noștința opiniei publice. în aceeași zi, agenția 
C.T.K. a anunțat că în interesul cercetării amănun
țite ă activității criminale a generalului Sejna, gu
vernul cehoslovac a hotărât ca ministrul apărării 
naționale și ministrul afacerilor interne să prezinte 
un raport amănunțit îh legătură cu cazul Sejna, la 
ședința guvernului, care va avea loc la 13 martie.

Un comunicat al Președinției Consiliului 
Revoluției din Algeria anunță numirea a trei noi 
miniștri în guvernul algerian. Cherif Belkasem, fost 
coordonator al fostului Secretariat executiv al F.N.L., 
ocupă în prezent funcția de ministru de stat însăr
cinat cu problemele financiare și ale planificării, 
în funcția de ministru al agriculturii și reformei 
agrare a fost numit Tayeby Larbi, iar la Ministerul 
Muncii și Prevederilor Sociale, Marouzi Mohamed 
Said.

La Universitatea Sorbona din Paris au 
avut loc joi prelegeri despre savantul și istoricul 
român Nicolae Iorga. Prof. Frasin Munteanu-Rîmnic 
a vorbit despre aportul omului de știință român la 
patrimoniul științei și culturii mondiale, despre ac
țiunile lui în vederea strîngerii relațiilor culturala 
dintre Franța și România, pentru triumful civiliza
ției și al păcii în lume. Prof. Alain Guillermau, șe
ful Catedrei de limbă și literatură română de la 
Sorbona, a evocat la rîndul său figura lui Nicolae 
Iorga, „mare prieten al Franței, eminentă persona
litate istorică1'.

La postul de frontieră cambodgian Lom 
Kom, în provincia Ratanakiri, un elicopter al for
țelor aeriene militare ale S.U.A. a aterizat în ziua 
de 3 martie pe teritoriul-cambodgian, debarcînd un 
grup de soldați. între grănicerii cambodgieni și 
soldații americani a avut loc un intens schimb1 de 
focuri. în timpul luptei, opt elicoptere și două avi
oane ușoare americane au mitraliat pozițiile cam
bodgiene. (Khmer Presse).

Un avion american fără 
rurile de recunoaștere la mare 
pătruns în spațiul aerian al R. 
doborit joi într-o regiune din sud-estul Chinei, a- 
nunță agenția China Nouă.


