
X

PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VĂ!

inte
AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XXXVII Nr. 7647 Marți 19 martie 1968 6 PAGINI-30 BANI

o B

procesului de asimilare
a unor mașini
și utilaje noi?

Cu deplin temei se spune că vi
goarea industriei și a subramurilor 
sale, capacitatea lor de a-și ampli
fica necontenit rezultatele, de a se 
dezvolta și diversifica, sînt o inte
grală a multor factori, între care in
tensitatea cu care se perfecționează 
mijloacele tehnice se află pe un loc 
primordial. Pornind tocmai de la o 
asemenea cerință obiectivă,, conduce
rea partidului a pus în fața colecti
velor din industria constructoare de 
mașini sarcina de a asigura îmbună
tățirea calitativă a mașinilor și utila
jelor, prin reproiectarea unora din 
cele realizate în prezent și asimila
rea de noi produse cu caracteristici 
și performanțe superioare.

Nu încercăm să prezentăm aici tot 
ceea ce s-a realizat în anii din urmă 
în acest domeniu al asimilării a noi 
tipuri de mașini și utilaje. Cert este 
că se vădește o preocupare mereu 
sporită și pe cele mai felurite pla
nuri pentru a asigura fabricarea 
unor mașini cu randamente ridicate, 
avînd consumuri mai mici de ener
gie, de metal, un preț de cost mai 
scăzut — în general caracteristici 
tehnico-funcționale superioare. Nu
mai în anul trecut au fost in
troduse în fabricația de serie 51 uti-

(Contindare în pag. a IV-a)

frumos
opinii

de Radu BOUREANU

Se pare că limba scrisă in
fluențează limba vorbită, pre
cum limba vorbită a trecutelor 
generații, izvoarele străvechi 
ale graiului unui popor transmit 
frumusețile lexicale „ aparatului 
lingvistic în continuă devenire.

Dar, uneori, se întîmplă cînd 
limba scrisă, literatura, suferă 
un proces de pauperizare, prin 
imitarea fără fantezie a limbii 
vorbite. Acest fenomen se pe
trece și azi cu unele din pro
ducțiile literare. Fie printr-o 
grăbită redactare, uitînd de le
gile scrise și nescrise și uitînd 
acel imperativ formulat de Boi- 
leau -„polissez et repolissez tou
jour", acea încrîncenată datorie 
conștientă de a gîndi și cintări 
cu religiozitate accepția, valoa
rea cuvîntului, a frazei, cum au 
făcut-o clasicii, înaintașii, lu
crul asupra scrisului, grija scri
sului frumos a dezertat adesea 
din conștiința, din preocuparea 
multora.

Se imită anumite modele, se 
interpretează greșit anumite 
curente, unele operații singula
re, care siluesc legile perene ale 
sintaxei, ale lexicologiei, difi
cultățile de sintaxă, creînd noi 
dificultăți, punînd în circulație 
forme anarhice.

Dar nu este vorba numai de 
structura gramaticală, de legile 
sintaxei, ci de acel limbaj care 
poartă, prin căutarea expresiei 
frumoase, pecetea care îngă
duie scriitorilor autentici să se 
recunoască, deosebindu-se.

A fost o perioadă în care s-a 
■ bătut monedă pentru scrisul 

desveșmîntat de podoabele sti
lului. Operelor literare, scrisu
lui li se cerea conținut necon
diționat de grija formei, a sti- , 
lului. Mobilurile acelui feno- < 
men erau contrare celor care ' 
generează astăzi unele în- < 
cercări literare sau lucrări cu < 
pretenții valorice, care în rea- ' 
litate strălucesc atît prin lipsa . 
a ceea ce se numește conținut, 4 
cît și prin absența stilului. '

Apar foarte des la redacțiile < 
revistelor produse literare ' 
care se vor injectate cu spi- , 
ritualitate, cu acel compus de - 
modernitate de ultimă oră, sau ' 
reflectînd o țesătură senzorială j 
și de structură psihologică cu • 
izvoare în expresia unor sem- ' 
nificații și viziuni specifice unor . 
autori-cazuri, a unor reali- • 
tăți care nu privesc larga arie j 
a umanității. Insă în aceste lu- . 
crări de debut observăm dacă ■ 
nu o sărăcie de invenție totală ,

laje prevăzute în planul de stat. în
tre acestea se numără locomotiva 
electrică de 6 580 CP, turboagregatul 
de 50 MW, autocamionul de 5 tone 
cu dublă tracțiune tip SR 114, ma
șina de frezat și alezat orizontală 
cu diametrul de i50 mm și alte pro
duse care se bucură de o bună a- 
preciere.

Capitolul asimilării de produse noi 
este deosebit de bogat și în planul 
tehnic pe 1968 al Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Numă
rul utilajelor incluse în acest plan 
este sensibil mai ridicat față de 
realizările din anul trecut; se preve
de, de exemplu, să se pregătească în
sușirea a două noi tipuri de instalații 
de foraj, a nouă instalații complete 
pentru industria chimică, a familiei 
de compresoare frigorifice de la 
25 000 Ia 280 000 kilocalorii pe oră, a 
noi mașini și utilaje destinate trans
porturilor, agriculturii, a unei game 
largi de aparatură electrotehnică. A- 
cestea sînt sarcini de mare răspunde
re, a căror înfăptuire cere o exem
plară organizare a activității de asi
milare, pe toate planurile și în toate 
compartimentele, precum și înlătura
rea definitivă a unor neajunsuri bine
cunoscute ce se mențin în acest do
meniu.

Principala carență a însușirii de 
produse noi în unele uzine construc
toare de mașini continuă să rămînă 
mărimea excesivă a cidului de asimi
lare; care se prelungește de la cel pu
țin un an și jumătate — doi, pînă la 
patru ani și chiar mai mult. Conse
cințele unui asemenea ciclu, — parcă, 
ar fi vorba de un hiaterial... elastic ■ 
ce se poate întinde la nesfîrșit, — pot 
fi lesne de înțeles în condițiile evo
luției accelerate a tehnicii și tehno
logiei contemporane. Ele se concre
tizează în continuarea fabricației de 
mașini și instalații cu nivel tehnic 
scăzut, puțin productive, cu o con
strucție greoaie, în existența unui 
decalaj față de tehnicitatea mașinilor 
și utilajelor similare realizate pe 
plan mondial.

Este imposibilă „comprimarea" la 
maximum a timpului necesar însu
șirii fabricației de produse noi, cu 
toate efectele favorabile ce decurg 
de aici ? Cadrele din întreprinderi, 
specialiștii din cercetare și proiec
tare, din minister socotesc acest lu
cru pe deplin realizabil. Șe apre
ciază, în primul rînd, că durata pro
iectării noilor tipuri de produse se 
poate scurta simțitor, în acest scop 
folosindu-se mai bine capacitatea de 
concepție a numeroaselor institute 
și centre de cercetare și proiectare 
ale ramurii. Crearea condițiilor fa
vorabile asimilării într-un timp mai 
scurt a mașinilor și utilajelor ar tre
bui să înceapă însă mai înainte, din 
momentul în care se preconizează fa
bricarea lor și pînă cînd se ajunge 

. la soluția cea .mai echitabilă și efi
cientă. Neglijarea acestei cerințe 
duce la tărăgănarea introducerii în 
fabricație a acelor utilaje care să se 
impună prin originalitatea și eficien
ța soluțiilor constructive, prin ca
racteristicile lor tehnice și funcțio
nale ridicate. în acest sens, exem
plul agregatului de aspersiune fabri
cat la Uzina de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște este convingător. 
Chiar de la introducerea lui în fa
bricație, cu peste doi ani în urmă, 
toată lumea — inclusiv forurile de 
resort din minister — a fost de acord 
ca aceasta să aibă loc într-o stare 
de provizorat, care va fi repede în-

lăturată. Spre a elucida în ce constă 
provizoratul și gravitatea sa, amin
tim că acest , agregat de aspersiune 
este înzestrat cu un motor Diesel de 
65 CP, reglat să lucreze la 45 CP, 
pentru ca din puterea disponibilă, 
pompa să nu folosească decît 25s-28 
CP. Din acest hibrid s-a născut un 
colos de instalație montată pe 4 roți, 
cînd ea ar fi piitut foarte bine să fie 
— așa cum spun constructorii de ma
șini din Tîrgoviște — „o bijuterie de 
mașină, suplă, de mare randament1'. 
Nemulțumește însă că nici azi nu se 
întrevede posibilitatea asigurării 
unor motoare potrivite pentru aces
te agregate — și pentru alte utilaje 
similare — astfel că ele își vor In
fringe mai departe caii putere, vor 
continua să fie greu de utilizat în 
exploatare. Pînă cînd se va prelungi 
provizoratul — este greu să se pre
cizeze.
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază în au
diență pe ambasadorul extraordi-

Cu prilejul constituirii noilor 
instituții Județene a fost subli
niată în mod deosebit de către 
conducerea de partid necesita
tea instaurării pretutindeni a 
unei atmosfere de receptivitate 
și solicitudirie față de propune
rile și cererile cetățenilor, ilus- 
trînd și în acest domeniu efec
tele acțiunii multilaterale des
fășurate de partid pentru lărgi
rea democrației socialiste. Cum 
apreciați îndatoririle ce decurg 
de aci pentru organele de 
partid și de stat județene ?

Dintre nenumăratele fapte de via
ță reflectînd spiritul profund demo
cratic, umanismul propriu orîndui- 
rii socialiste, oamenii sînt — și pe 
drept cuvînt — cu deosebire suscep
tibili la acelea care, în forme variate, 
exprimă atenția și grija organelor 
de partid și de stat în relațiile cu ei, 
spiritul de răspundere și înțelegerea 
cu care sînt rezolvate cererile lor. 
Din feiul cum e primit la biroul de 
informații și audiențe, cum îi răs
punde funcționarul de la ghișeu, din

Convorbire cu tovarășul 
Mihai TELESCU 

prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
județean provizoriu Timiș

;/

• 
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Cestmir 
Cisar, în legătură cu plecarea a- 
cestuia definitivă din țara noas- 

(Agerpres)

considerația și respectul ce i se 
acordă, dar mai ales din operativita
tea cu care e cercetată sesizarea sa, 
cetățeanul apreciază activitatea in
stituției respective.

O asemenea apreciere își găsește jus
tificarea în convingerea pe care anii 
noștri au sădit-o în conștiința po
porului că țelul politicii partidului, 
obiectivul esențial al tuturor insti
tuțiilor și organismelor sociale constă 
în slujirea intereselor oamenilor 
muncii. Orice manifestare de inerție 
și birocratism, de superficialitate în 
activitatea instituțiilor care prin na
tura lor sînt destinate contactului 
permanent cu cetățenii contravine de
mocratismului sistemului nostru so
cial.

Revenind la întrebare, mi se pare 
că însemnătatea principială și prac
tică a perfecționării împărțirii admi- 
nistrativ-teritoriale constă între al
tele și în aceea că asigură cadrul 
organizatoric propice unui contact 
viu. direct al organelor locale de 
partid și de stat cu cetățenii.

Oamenii s-au deprins să se a- 
dreseze cu încredere organelor 
de partid și de stat căci știu că 
orice propunere judicioasă, ori
ce cerință îndreptățită, orice ac
țiune tinzînd la îmbunătă
țirea activității într-un domeniu 
sau âltul, la înlăturarea unor 
deficiente sau nedreptăți 
găsi sprijin și înțelegere, 
trebuie făcut 
această

Experiența noastră confirmă 
dezvoltarea acestei legături —

va 
Ce 

pentru a spori 
„zestre" de încredere ?

că 
din

ambele sensuri — vine nu numai în 
sprijiniri cetățenilor, ci ajută toto
dată efectiv organele locale în mai 
buna Cunoaștere a realităților și 
orientarea corespunzătoare a activi
tății lor. Participarea frecventă a 
activiștilor de partid și de stat cu 
munci de răspundere la adunări de 
partid și sindicale, sesiuni ale sfatu
rilor populare și adunări cetățenești, 
mai buna organizare a audiențelor și 
a muncii de rezolvare a scrisorilor 
cetățenilor, au înlesnit adoptarea în 
ultimul timp a unor măsuri intens 
solicitate de cetățeni privind îmbu
nătățirea — încă limitată totuși t— a 
transportului în comun — intercomu- 
nal, spre centrele muncitorești șt 
orașe, precum și începerea studiului 
pregătitor al elaborării unui plan de 
perspectivă privind extinderea rețe
lei electrice în sate și cartierele 
mărginașe ale orașelor. Pornind de 
la numeroasele solicitări ale cetățe
nilor, Comitetul executiv al Consi
liului popular județean provizoriu 
Timiș a definitivat în aceste zile un 
vast plan de măsuri privind gospo
dărirea și înfrumusețarea localități
lor din județ. Efectele grijii și aten
ției față de nevoile oamenilor mun
cii sînt ilustrate de spiritul de răs
pundere cu care au fost luate în con
siderație cererile unor muncitoare 
din Timișoara și Lugoj, realizîndu-se 
extinderea fără fonduri suplimentare 
a spațiului creșelor întreprinderilor 
„Electrdbanat", „Banatul", Fabrica de 
țigarete.

Țin să relev însă că pentru a pu
tea orienta cu deplină autoritate 
munca privind rezolvarea scrisorilor 
cetățenilor este necesar ca organele 
de partid să desfășoare ele însele o 
activitate pilduitoare în acest do
meniu. Atît la Comitetul județean 
de partid Timiș, cît și la organele 
orășenești de partid din județ, toate 
sesizările și scrisorile ajung la pri
mul secretar care decide cine să se

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ing. Nicolae PANTILIE

I

Instantaneu fotografic la Combinatul siderurgic Hunedoara : încă o șarjă 
de oțel este gata Foto : Gh. Vințîlă

Tudor OLARU

(Continuare în pag. a Il-a)

barajului

(Agerpres)

PE ȘANTIERUL DE

deținuți sini bu-

cantitate 
printr-un

de apă 
strop de

spectacole, res- 
localuri publice

ce constă 
în viața socială ?

„pompie-

A început 
turnarea

Pe șantierul complexului hi
drotehnic de la Poiana Uzului 
a început turnarea betonului 
la primul plot' (bloc) din 
corpul viitorului baraj. Impu
nătorul stăvilar din fier și be
ton va avea o lungime la coro
nament de peste 500 m și o 
înălțime de 84 m. Ca noutate, 
merită menționat faptul că la 
acest obiectiv hidrotehnic se 
utilizează, pentru prima dată 
în țară, in construcția de ba
raje, cofraje din elemente 
prefabricate din beton. După 
turnarea betonului, cofrajele 
rămîn înglobate in corpul ba
rajului.

Folosirea acestui procedeu 
permite reducerea consumului 
de cherestea, asigură o viteză 
mare de lucru și o producti
vitate ridicată.

Paralel cu turnârea betonu
lui la primul plot, constructo
rii fac pregătiri pentru înce
perea turnării la alte trei plo
turi din cele 33 care vor for
ma corpul barajului.

Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație a Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
formată din dr. Agostinho Neto, pre
ședintele M.P.L.A., Inacio Baptista, 
membru al Direcțiunii M.P.L.A., și 
Antonio Macedo, conducătorul or
ganizației de tineret a M.P.L.A., 
care la invitația C.C. al P.C.R. va 
face o vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, delegația

a fost întîmpinată de tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.G. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Rasiștii rhodesieni nu vor putea

a poporului Zimbabwe
Corespondență din Alger de la Charles CHIKER/tMA, 

membru al conducerii centrale a Uniunii africane a poporului 
Zimbabwe (Z.A.P.U.)

ALTERAREA CONCEPTULUI
DE OPERATIVITATE

Am încercat în ancheta 
anterioară („Perspectiva 
sub asaltul cotidianului") să 
învederăm nefasta mușcă
tură a unor interese imedia
te în carnea viitorului, mo
dul în care valori majore 
și de perspectivă se închir
cesc sau pier atinse exclu
siv de frigurile cotidianu
lui.

Sarcini sînt multe, frec
vente, mai mari sau 
mici. Tot ce hotărîm 
poate găsi o legitimare oa
recare, viza unui interes. 
Fluxul sarcinilor; hotărîri- 
lor de luat este continuu. 
Există însă^b capacitate de 
a le tria, de a le ordona 
preferențial, de a te con
centra cu toate puterile a- 
supra unora — fără a pier
de din vedere vreuna, fără 
a lăsa să treneze urgențele 
și a urgenta ceea ce tre
nează. Lipsiți de acest in
tim dispecerat ajungem în 
situația cînd ultima sarcină

este și cea mai importantă. 
Și mereu apare cite una și 
mereu ultima e alta. Este 
necesară o topometrie a co
telor, extragerea celei mai 
însemnate — ȚINTA — din 
paranteza sarcinilor cotidie-

gur, sacrificarea, perspecti
vei se face în multe chipuri 
— zor, comoditate, incapa
citate — dar îndeobște este 
vorba de acceptarea mai 
mult sau mai puțin con
știentă a acestui sacrificiu

na

oricît de relaxați, semnalul 
de alarmă. Resortul care îi 
pune în mișcare este tocmai 
declanșarea alertei. Ei intră 
în mod firesc în focul acți
unii prin... excepție.

— Arde ! Săriți, foc, ur-

do Mircea SINTIMBREANUanchetă socială
ne. Altminteri perspectiva 
însăși devine o vorbă goală. 
Firește este nevoie de mțiri- 
că curentă căci tocmai su
doarea noastră de azi lim
pezește chipul zilei de mîi- 
ne. Efortului înaintării îi a- 
dăugăm în mod necesar co
mentariul sensului său ma
jor, dezvăluindu-i în acest 
fel perspectiva. Uneori 
însă n-o descoperim. Desi-

șî de „justificările" de ri
goare.

Pompierii sacrifică în 
mod conștient o casă care 
arde pentru a salva de la 
incendiu un cartier întreg. 
Este metoda lor salutară de 
a acționa și
neagă îndrituirea. 
cum este propriu pompieri
lor — și nimeni nu le repro
șează aceasta — să aștepte,

nimeni nu-i
După

gență ! Și cu condiția ca în 
aceste împrejurări să nu 
piardă nici o secundă și să 
desfășoare întreaga energie 
totul este în regulă, nu- in
teresează pauza oricît de 
inactivă dintre două inter
venții.

Individul care acționează 
numai cînd 
totul alt cod 
pompieri. Și

prin excepție, și el declan
șează sirenele. Rostul e al
tul: de a-și motiva prin- 
tr-o bruscă agitație ab
sența cronică din . zona 
muncii firești, de a-și pune 
din cînd în cînd în scenă 
spectacolul importanței și 
chiar al „eroismului" în lo
cul inerției ce caracterizea
ză permanența muncii sale. 
„Pompierismul" constă toc
mai în această măsluire a 
realității, în practica sofisti
că de a da partea drept în
treg, de a colora intens o 
imensă 
chioară 
fuxină.

— în 
rismul"

Ne răspunde conf. univ. 
dr. Radu Stoichiță, de Ia 
Facultatea de filozofie din 
București :

„arde" are cu 
decit eroicii 

el acționează (Continuare în pag. a Il-a)

Din ziua In care Ian Smith a 
proclamat în mod unilateral „in
dependența' Rhodesiei, umilința, 
persecuțiile, închisorile, torturile 
și execuțiile rezervate poporului 
Zimbabwe au cunoscut o intensi
ficare continuă. Regimul de la 
Salisbury practică pe scară lar
gă linșajul și asasinatele ; mîi- 
nile reprezentanților săi sînt pă
tate de sîngele unor martiri ai 
poporului Zimbabwe, cum sînt : ■ 
Alexander Mushawa Whire, linșat 
nu de mult la Kariba, dr. Samuel 
Tichafaparide, vicepreședinte al 
Z.A.P.U., și alții. La Salisbury, Bu
lawayo, Umptali și Knai a curs 
sîngele a numeroși pcrtrioți rho
desieni. Au fost organizate ade
vărate asasinate în masă la Fort 
Victoria, Mrewa, Sinoia, Cwanda, 
Kezi, Mtoko. Nu sînt cruțați nici 
bătrînii. Mulți patrioți au fost tor
turați pînă la moarte. In afara pa- 
trioților executați recent la închi
soarea de la Salisbury, ștreangul 
pîndește încă 120 de fii ai po
porului Zimbabwe, acuzați de „a- ■> 
tentate la ordinea publică și ne- 
respectarea legilor". De fapt, în 
Rhodesia poți fi arestat pentru 
orice. Legile rasiste de aici, ai
doma celor din Africa de sud, sînt 
făcute în așa fel, încît practic su
primă populației africane autoh
tone pînă și dreptul la existență.

Numai astfel se poate explica de 
ce în Rhodesia există în prezent 
26 000 de deținuți politici, peste 
57 000 de oameni ținuți în „re
zervații", cum sînt numite oficial 
lagărele de concentrare, de unde 
oamenii sînt scoși numai la mun
că forțată. Soldații lui Smith se 
d^dau la represiuni sîngeroase 
împotriva populației de culoare, 
în special în zonele rurale, în 
scopuri evidente de intimidare, 
de înăbușire a luptei poporului 
pentru libertate.

La toate acestea se adaugă o 
serie de interdicții segregaționis- 
te. De pildă, negrul nu are voie să 
intre în magazinele rezervate al
bilor, să călătorească cu aceleași 
mijloace de locomoție, să frec
venteze săli de 
taurante și alte 
în care vin albi.

Familiile celor 
puse unei permanente persecuții 
polițienești. Ele nu au voie să 
părăsească domiciliul sau să tri
mită corespondență, să comunice 
cu rudele deținute și nici măcar 
cu vecinii din satul ori cartierul 
în care locuiesc. Copiii din aceste 
familii nu sînt primiți la școală, 
iar membrilor familiilor respecti
ve nu li se dă posibilitatea să

(Continuare în pag. a Vl-a)
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RECEPTIVITATE
LA CUVÎNTUL MASELORsugarii

(Urmare din pag. I)

1968?
peste 100 
felul cum 
oamenilor

nevoie de suplimentarea 
ci doar de spirit gospo- 
respect față de locatari 
întreprinderile de con- 
I.L.L. din Timișoara să

de a ne 
rezultatele 
analiză ți-

supune „a fora în adîncime", a a- 
naliza condițiile, factorii, care au 
generat repetarea unor abuzuri și a 
acționa multilateral și cu fermitate 
pentru înlăturarea lor.
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La Herăs

Bucureșteni! Responsabilii 
parcurile sînt dezolați. Ați 
tezat să ieșiți, cu miile, duminica 
trecută, în parcul Herăstrău, fără 
nici un fel de „invitație" I Dacă 
vremea le-a luat-o înainte — 
treaba ei, se știe cît este de ca- 
Îiricioasă, dar gospodarii parcu- 
ui nu se așteptau la una ca asta 

și din partea dv. De aceea, ei 
vă cer scuze pentru că n-au avut 
răgazul să vă întâmpine, ca alte
ori, cu băncile proaspăt vopsite, 
să puteți lua amintiri de primă
vară, orizontale sau verticale, 
după împrejurări. Amatorii de a- 
semenea atenții pot aștepta pînă 
în preajma lui 1 Mai (cînd ț se 
vopsesc, de regulă, băncile!). 
Pînă atunci, vi se oferă ascensiuni 
pe grămezile de... vestigii 
iernii, miasmă de mlaștină 
ginală, chioșcuri pentru 
ciuri, dar fără — și multe 
surprize. Intrarea liberă 1

Vinovății
9

plătească
sa

Fetești-Cooperativei agricole 
gară i s-au „ciupit" anul trecut, 
din circuitul agricol, 3 ha pen
tru construirea unei fabrici de 
conserve. Fără despăgubiri! Ace
lași constructor (întreprinderea 
8 construcții-montaj București) 
ridică acum, pe alte 9 ha, un 
complex de îngrășare a porci
lor, construcție pentru care be
neficiarul (Consiliul Superior al 
Agriculturii) nu a adus aprobare 
de la Uniunea Națională a 
C.A.P. în „zorul" lor, construc
torii le-au distrus cooperatorilor 
și grîul de toamnă de pe alte 
15 ha, din preajmă. Valoarea pa
gubei — aproximativ 80 000 lei. 
Se înțelege că vor trebui plătite 
despăgubiri. Nu de către stat. 
De cei care au trecut cil tăvălu
gul peste grîul de toamnă și pes
te dispozițiile drastice de a nu 
se scoate teren din circuitul a- 
gricol.

Subiectul de predilecție al conver
sației dintre două mame cu copii mici 
este, fără îndoială, alimentația. „Ce-i 
dai ? în ce cantități ? La ce interval 
Schimbul de experiență poate să du
reze la infinit, cu aceeași pasiune și 
același interes.

Desigur, așa cum spun medicii spe
cialiști, hrana naturală este alimentul 
ideal pentru sugar și oricp mamă tre
buie să facă efortul de a-i asigura 
cît mai multe luni cu putință această 
alimentație. Sînt însă și copii, destul 
de numeroși, hrăniți artificial. Apoi, 
de la o anumită vîrstă, „meniurile" 
încep să fie îmbogățite cu legume, 
fructe și diferite produse, special pre
parate.

In unele țări s-a dezvoltat o întreagă 
industrie de sucuri, piureuri și lapte 
în diferite combinații și concentrații. 
Hrana copilului este pregătită în con
diții de igienă perfectă și în confor
mitate cu prescripțiile științei puericul- 
turii. '

Principiile și condițiile modeme de 
creștere a copiilor au pus în fața in
dustriei noastre alimentare problema 
elaborării unor asemenea produse. 
Ne-am adresat tovarășului profesor dr. 
Onoriu Coman, șeful catedrei de 

. puericultura și director al Calei copi
lului nr. 1 din București, cu rugă
mintea de a ne expune, în mod succint, 
cerințele medicinii în această direcție.

— In materie de alimentație — 
ne-a spus d-sa — sînt două etape 
importante în evoluția sugarului; de 
ele sînt legate și pretențiile noastre, 
în prima, pînă la 6 luni, hrana copi
lului este lactată. Pentru această etapă, 
este nevoie de o serie de preparate 
dietetipe de lapte, destinate copiilor 
sănătoși: lapte praf, integral și se- 
miecremat, lapte praf acidulat. în 
cea de-a doua etapă, pe lîngă lapte 
și preparate pe bază de lapte, copilul 
începe să mănînce diferite piureuri 
de legume, simple sau combinate cu 
came, ficat, pate de fructe etc. Dată 
fiind frecvența bolilor digestive la 
sugari, nu trebuie neglijate prepara
tele dietetice — laptele de tip „Ele
don", pulberea sau pasta de morcovi, 

■ zaharurile de tipul dextrinmaltoză, hi- 
drolizatele de proteine atît de necesare 
în alimentația prematurilor. Eu cred 
că industria noastră de specialitate 
este capabilă să producă preparate 
care să acopere nevoile nutritive ale

care se vor găsi aceste produse în 
magazine, am cerut lămuriri direcțiilor 
generale din Ministerul Industriei Ali
mentare. La direcția generală a in
dustriei laptelui am stat de vorbă 
cu dr. Mircea Albu. „Pentru copii nu 
producem decît un sortiment: „Lac- 
to", afirmă interlocutorul nos
tru. Este prevăzută însă construirea 
unei fabrici profilate pe produse spe
cifice pentru copii : lapte praf tip 
„Eledon" și „Pelargon". De asemenea, 
ni s-a spus că în semestrul II al a- 
cestui an producția de lapte praf inte
gral va crește simțitor, prin intrarea 
în funcțiune a unor noi secții ide fa
bricație pe lîngă fabricile din Timi
șoara, Sațu Mare și București".

La direcția generală a industriei 
conservelor și produselor zaharoase am 
zăbovit mai mult. Tovarășul director 
tehnic, ing. Ștefan Opriș, ne-a infor
mat care sînt sortimentele pregătite 
pentru copii: piureuri de morcovi, 
de mere, de caise, de piersici, suc 
de morcovi și suc de mere, în total 
aproximativ 90 tone. Ele se și află în 
depozitele fabricilor, în așteptarea... 
etichetelor. Totodată, aflăm că t>înă 
la construirea unor fabrici speciale, 
produsele destinate copiilor se pre
pară- în secții ale unor fabrici exis
tente. între creator și consumator — 
continuă tov. Opriș — produsul stră
bate o filieră mult prea lungă, iar sta
ționările de pe această filieră sînt și 
ele lungi. Trece mai bine de o ju
mătate de an pînă se adună toate 
avizele și se poate trece la fabricație. 
Bineînțeles, dacă n-a trecut vremea 
legumelor sau fructelor care intră în 
compoziția noului produs...

S-a scris și s-a discutat mult despre 
greutatea cu care se nasc produsele 
noi. Să nu se clintească oare nici o 
verigă a acestui lanț care contribuie la 
apariția cu întîrziere a noutăților în 
magazine ?

ocupe de fiecare dintre ele și con
trolează periodic modul cum sînt so
luționate. Totodată, munca cu scri
sorile este analizată în ședințe de 
birou. Problemele care formează 
frecvent obiectul unor sesizări deter
mină investigații mai largi, urmate 
de măsuri depășind cadrul fenome
nelor singulare. în cursul anului 
trecut, Comitetul muncipal de partid 
Timișoara a controlat în 
întreprinderi și instituții 
sînt soluționate cererile 
muncii.

Nu avem însă temeiul 
considera satisfăcuți cu 
obținute. La ședința de _____
nută de Comitetul executiv al Con
siliului popular municipal provizo
riu Timișoara nu s-a făcut econpmie 
de angajamente privind perfecționa
rea modului de soluționare a scriso
rilor. Au trecut de atunci trei luni și 
nu s-a întreprins efectiv nimic spre 
a pune capăt circulației întortocheate 
a sesizărilor care fac ca ele să ajun
gă la lucrătorul însărcinat cu solu
ționarea lor abia la 6—8 zile după 
ce au fost primite. Nu e de mirare, 
în aceste condiții, că din 557 scrisori 
primite în cursul acestui an, 113 au 
termenul de rezolvare depășit. în ce 
ne privește, sîntem hotărîți să nu ne 
mal mulțumim în viitor cu angaja
mente sau autocritici și să tragem la 
răspundere pe cei vinovați.

I
Cum influențează atitudinea 
de solicitudine față de cerințele 
cetățenilor asupra legăturii or
ganelor de partid și de stat cu 
masele ?

Fiecare activist de partid sau de 
stat are aici aportul său prdpriu. Njj 
am întîlnit un singur caz cînd re
ceptivitatea față de cerințele popu
lației să nu fi determinat o mai in
tensă participare a acesteia la ac
tivitatea obștească, la acțiunile ini
țiate de organele locale de partid și 
de stat. Comitetul orășenesc de 
partid Sînnicolau-Mare, organele lo
cale de stat din comunele Gătaia, 
Ciacova au acumulat în această pri
vință o experiență prețioasă.

Multă vreme conducătorii sfatului 
popular comunal Ciacova au fost 
criticați pentru tendințele lor spre o 
activitate sectară, nesocotind însem
nătatea antrenării deputaților, a ce
tățenilor. Răspunsul suna stereotip : 
„Oamenii sînt ocupați, degeaba îi che
măm". Ce a reieșit însă dintr-o cer
cetare mai atentă a lucrurilor ? Se
sizărilor cetățenilor nu li se acordau 
atehție ; semnalele critice rămîneau

fără ecou. Cum putea fi de mirare 
că oamenii manifestau rezervă în 
relațiile cu sfatul ? Cînd însă, schim- 

'barea conducerii sfatului popular a 
dus la înlăturarea acestor denatu
rări birocratice, așa-zisa „pasivitate" 
a cetățenilor a dispărut ca prin far
mec. Cu contribuția lor efectivă au 
fost efectuate importante lucrări gos- 
podărești-edilitare, comuna Ciacova 
a ajuns fruntașă în fostul raion Deta 
în cadrul concursului pentru înfru
musețarea localităților rurale.

Aș releva, ca d completare a ce
lor relatate, că una din principalele 
condiții ale întăririi legăturii orga
nelor de partid și de stat cu ma
sele o constituie consecvența cu care 
ele veghează Ia stricta respectare a 
legalității socialiste, a drepturilor ce
tățenilor. Un puternic ecou în mase, 
convingîndu-le că în orînduirea 
noastră nimeni, indiferent de func
ție, nu își poate îngădui să încalce , 
legile, să comită abuzuri în dauna 
intereselor cetățenilor, a avut desti
tuirea și trimiterea în fața justi
ției a fostului vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Lugoj pentru acte de 
favoritism și necinste în gospodări
rea fondului locativ.

Nu putem ignora însă prejudiciile 
cauzate de moliciunea cu care u- 
nele organisme sociale acționează 
pentru înlăturarea abuzurilor. Efec
te negative a avut lipsa unei poziții 
ferme a uniunii județene a C.A.P. 
fată de cazurile de încălcare a de
mocrației cooperatiste de către fos
tul președinte al cooperativei agri
cole din Bazoșul Vechi ; a fost ne
voie de intervenția organelor de 
partid spre a remedia această stare 
de lucruri.

Consider că una din îndatoririle 
fundamentale ale comitetelor jude
țene de partid și ale comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare provizorii este de a asigura a- 
plicarea riguroasă a legilor, veghind 
ca atît interesele statului cît și ale 
cetățenilor să fie la adăpost de ori
ce încălcare. Cu atît mai mari vor 
fi încrederea, sprijinul acordate noi
lor instituții județene cu cît ma
sele vor vedea că orice nesocotire 
a legalității primește o ripostă fer
mă, iar cei vinovați nu sînt trans
ferați în alt loc unde să-și conti
nue nestingherlțl deprinderile, oi 
sancționați exemplar.

Nu ne putem limita 
pla înlăturare a unui 
punerea în drepturi a
ză, la soluțiile „cu bucata". Esen
țial este să ne concentrăm atenția 
nu asupra efectelor, ci a cauzelor 
care le-au determinat. Aceasta pre-

Felul în care cetățeanul ajun
ge la conducătorii organelor lo
cale reflectă grăitor gradul lor de 
accesibilitate, totuși acesta apare 
insuficient dacă nu e îmbinat cu 
contactul în sens invers. Am în 
vedere necesitatea unor frecven
te „ieșiri pe teren" a acestora, a 
sondării — în piețe, magazine, 
întreprinderi — doleanțelor ce
tățenilor spre a-și putea face ast
fel direct, fără interpuși, o ima
gine reală, a stărilor de lucruri 
dirt sectorul de care răspund.

Consider că un cadru deosebit de 
propice a fost creat în acest sens de 
măsurile privind îmbunătățirea or
ganizării administrativ-teritoriale a 
țării, care asigură, prin lichidarea 
verigilor intermediare, posibilitatea 
apropierii cadrelor de conducere de 
la toate nivelele de unitățile de 
bază, de masa cetățenilor. Fără în
doială între condiții prielnice și va
lorificarea efectivă a acestora este 
o distanță. Sîntem hotărîți să o stră
batem cît mai repede.

Am cunoscut un președinte de 
sfat popular orășenesc care nu știa 
ce produse alimentare lipseau din 
piețe ; e lesne de înțeles cum putea 
contribui în aceste condiții la îmbu
nătățirea aprovizionării populației. 
Dacă foștii conducători ai întreprin
derii de transporturi Timișoara ar 
fi avut curiozitatea să călătorească 
ei înșiși cu autobuzele în orele de 
vîrf ar fi găsit fără îndoială din 
timp soluții de îndreptare a lucru
rilor. Multe necazuri și pierdere de 
timp pricinuiesc cetățenilor regle
mentările anacronice pe baza cărora 
se cer zeci de adeverințe pentru sa
tisfacerea cererilor privind interna
rea în cămine de bătrîni, acordarea 
ajutorului de înmormîntare sau a 
pensiei viagere.

însă la slm- 
abuz, la re
celui în cau-

Am întîlnit cazuri cînd preo
cuparea îndreptățită pentru creș
terea rentabilității este denatu

rată în esența ei, fiind aplicată 
rigid în sectoare unde nu se 
poate admite ca ea să fie privită 
drept criteriu exclusiv, ci trebuie 

■ îmbinată organic, iar uneori sub
ordonată cerințelor ridicării ni
velului de trai al populației.

De regulă asemenea tendințe re
flectă alegerea căii celei mai ușoare,

Transfuzia care sa acopere nevoile nutritive aie m 
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Aducem în atenfia generală în
semnătatea deosebită a recoltării 
de singe. Pentru transfuzii, în ma
rile operafii, sîngele este de neîn- 
locuit. Numai Spitalul de urgentă 
din București consumă anual 3 000 
de litri. Se salvează azi cazuri care 
în trecut erau socotite pierdute. 
Numărul donatorilor de sînge a 
crescut considerabil ; totuși, recol
tarea, este insuficientă deoarece 
transfuziile se practică azi în toate 
spitalele din |ară. De aici și nece
sitatea unei recoltări mai largi. 
Este, de altfel, apelul pe care vi-l 
adresează medicii, cerîndu-vă să 
vă înscriefi în rîndurile donatori
lor. Sîngele donai (o picătură din 
20) se reface cantitativ în 2—3 
ore ; calitativ, în 10—15 zile. De 
prisos, poate, să mai adăugăm că 
donarea de sînge pentru salvarea 
unor viefi este dovada conștiinței 
cetățenești și a simfămintului uma
nitar.

tuiului de cercetări alimentare, am ex
perimentat cu succes o serie de ali
mente pentru copii. Nu știm însă de 
ce lucrurile merg atît de încet. Pro
dusele respective nu au apărut încă 
pe piață, deși numărul „consumatori
lor" a crescut considerabil.

Am căutat răspunsul la direcția 
generală de resort din M.C.I., la to
varășul director Marcel Weissberger. 
Aflăm că există unele speranțe pentru 
anul în curs. „Sîntem informați — 
ne-a spus d-sa — că industria se pre
gătește pentru producția unor ali
mente pe bază de lapte. De aseme
nea, în trimestrul II se prevede apa
riția în magazine a 10 sortimente de 
piureuri din legume, simple sau cu 
came. Sînt însă multe produse pentru 
care de ani de zile formulăm cereri 
și nu primim decît promisiuni vagi. 
Așa sînt „Eledonul", atît de necesar 
în hrana unei întregi categorii de su
gari, fulgii de ovăz și altele".

Pentru a stabili mai exact data la

k

La primul concurs excepțio
nal PRONOEXPRES din acest 
an, care va avea loc la 24 
martie, se atribuie în număr 
nelimitat, autoturisme „Renault 
16', „Skoda 1000 M.B.', „Re
nault Gordini' și „Trabant 
601" și, prin tragere la sorți, 
alte 10 autoturisme de diferite 
mărci.

Pentru participanții la acest 
concurs mai există și alte șan
se de cîștig a unor premii im
portante. Administrația de Stat 
Loto Pronosport mai acordă 50 
de excursii pe litoral, în R. P. 
Bulgaria, precum și diferite 
premii în bani.

Cu bilete de 30 lei se poate 
participa la toate extragerile.

asigurarea rentabilității nu prin va
lorificarea rezervelor interne ale pro
ducției, printr-o organizare judicioasă 
a rriuncii' și astuparea tuturor cana
lelor de risipă, ci prin „economii" în 
sfera deservirii cetățenilor. Nu pu
tem admite ca lipsa spiritului gos
podăresc a conducerii unor unități 
economice sau sociale să fie camu
flată prin măsuri care contravin fla
grant spiritului, orientării politicii 
partidului, eforturilor sale perseve
rente pentru îmbunătățirea traiului, 
pentru ridicarea nivelului de civili
zație al orașelor și satelor.

Comitetul județean de partid a 
cerut Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal provizoriu 
Timișoara să analizeze temeinicia mă
surilor adoptate de întreprinderea lo
cală de transporturi privind sista
rea curselor de autobuze care deser
veau unele cartiere mărginașe. în
cercarea de a justifica aceste măsuri 
prin lipsa de rentabilitate a curselor 
constituie, după părerea noastră, o 
aplicare mecanică a indicațiilor pri
vind creșterea eficienței economice * 
întreprinderii.

De regulă „contradicția" dintre im
perativele rentabilității și cele ale 
grijii față de om este un pretext 
comod pentru a justifica apatia, spi
ritul birocratic, un paravan al iner
ției. Nu e 
fondurilor, 
dăresc și 
pentru ca 
strucții și 
ridice grămezile de moloz și să ame
najeze spațiile dintre blocuri în noile 
cartiere ; totuși de ani în șir cererile 
cetățenilor nu reușesc să smulgă din 
inerție pe conducătorii acestor uni
tăți. Nu putem absolvi de răspun
dere în această privință nici comite
tul executiv al consiliului popular 
municipal. Cu atît mai sfidătoare, 
impunînd măsuri intransigente, sînt 
cazurile în care tărăgănarea pe con
siderente de economii bugetare a 
unor reparații urgente la locuințe 
unde plouă prin acoperiș merge 
mînă în mînă cu risipa de fonduri 
pentru „modernizarea" apartamente
lor unor dregători locali abuzivi.

Atrage totodată atenția lipsa unei 
poziții ferme, intransigente a consi
liilor locale sindicale, a comitetelor 
sindicatelor de la „Industria lînli", 
„Tehnometal", „13 Decembrie", față 
de nerespectarea legislației muncii, 
îndeosebi față de practica unor con
duceri de întreprinderi de a cere 
muncitorilor să facă ore suplimentare 
fără aprobarea organelor tutelare; 
de altfel uneori această aprobare 
este acordată cu excesivă ușurință. 

'Abia după intervenția organelor lo
cale de partid s-a pus capăt desfa
cerii abuzive a unor contracte de 
muncă și nerespectărll normelor de 
salarizare la I.A.S. Jamul Mare,' 
Liebling, S.M.T. Topolovăț. Organele 
sindicale au datoria să vegheze atît 
la îndeplinirea de către salariați a 
obligațiilor de producție, cît și la 
respectarea riguroasă a drepturilor 
asigurate acestora prin contractul co
lectiv, prin legislația muncii privind 
sistemul de salarizare și premiere, 
protecția muncii, concediile de naște
re și ziua de lucru redusă pentru 
femei etc. Exercitarea cu înalt spi
rit de răspundere a atribuțiilor ce 
le revin în acest domeniu constituie 
un aport esențial al sindicatelor la 
dezvoltarea democrației socialiste.

Spiritul cancelarist contami
nează uneori, lipsindu-le dt 
conținut, chiar măsuri anume a- 
doptate spre a contribui la în
tărirea legăturii organelor de 
partid și de stat cu masele. A- 
tenția exclusivă față de latura 
scriptică transformă cîteodată 
audiențele, rezolvarea scrisorilor 
într-o activitate de rutină, teh- 
nic-administrativă, umbrindu-se 
astfel însemnătatea ei princi
pială de acțiune politică reflec- 
tînd caracterul democratic al o- 
rînduirii noastre, utilitatea dia
logului cu cetățenii.

Nu asa!»
Am fost martori oculari. La uni

tatea de coafură a cooperativei 
Igiena de pe Calea Dorobanți 
(peste drum de liceul „I. L. Ca- 
ragiale"), ieri dimineață, în plină 
activitate, se primește un telefon 
„de la centrală" : „închideți uni
tatea, vă trimitem lucrătorii pen
tru renovare". Adică, trageți o- 
bloanele ! Așa, fără să fie a- 
vertlzată clientela, fără ca lu
crătorii să știe unde vor fi re
partizați pe timpul renovării. 
Dacă este adevărat (șl bine ar 
fi) ca o cooperativă să-și țină 
clientela, s-o mulțumească, să 
aibă vad comercial — atunci de 
unde disprețul acesta față de 
ea ? Culmea este că, Ia scurtă 
vreme, sună iar telefonul. Tot 
de la „centrală". Să știți că vi 
s-au repartizat materialele cerute. 
Adică șampoane, frecții, uleiuri 
etc., pentru unitatea care se 
închide. Nu știe dreapta ce face 
atînga. Turnul Babei.

Trei dintr-un

S-a petrecut în orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, acum cîteva 
zile. Trecînd cu viteză prin oraș 
și prin... răspunderea încredința
tă pentru avutul statului, un șo
fer neidentificat a semănat din 
autocamion 5 perechi de bocanci 
noi. Se găsesc la miliția munici
piului. Căutați-1 pe șofer și — 
ou toate că nu sînt bocancii Iui 
— încălțați-1! Apropo : îl pu
teți aduce cu autocamionul „Bu- 
ceși" 21—BC—3476 care se află 
„parcat" de două săptămîni în 
șanț, lîngă combinatul de cau
ciuc și produse petrochimice. In 
cazul că mașina nu pornește din 
lipsă de curent, adresați-vă lui 
Dumitru Stere» din Slobozia- 
Bradului (Vrancea) care a găsit, 
In ziua de 15 februarie, o ba
terie de acumulatori nou-nouță 
pe șoseaua Rm. Sărat — 
șanl. Adrese sigure!

Rubrică redactată
Ștefan ZiDĂRIȚĂ 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

(Urmare din pag. I)

— în dilatarea sentimen
tului de forță majoră, în ac
ționarea sub presiunea îm
prejurărilor și mai ales a 
neputinței de a găsi soluții 
adecvate, în apelarea la so-> 
luția cea mai la îndemînă, 
în îngustarea dișcernămîn- 
tului sub imperiul panicii 
de a te manifesta. Ei spun și 
aceasta este întreaga lor „fi
lozofie" : „deocamdată" și 
„văzînd și făcînd". „Pom
pierii" se descurcă în pla
nul palpabil, printre datele 
fizice. Plonjonul dincolo de 
„vîrful nasului“ Ji se pare o 
aventură și de aceea sin
gura prelungire a’ființei lor 
este zarva.

Prof. Ovidiu Vlad, ih- 
spector-șef școlar al jude
țului Hunedoara :

— „Pompierismul" impli
că spiritul de paradă. Con- 
știenți de imponderabilita
tea aportului lor, sînt indi
vizi care, se manifestă spas
tic, zgomotos, cu o cal
culată artă de a buimăci. E 
limpede că procedeele lor 
nu rezistă la analiză mai 
mult decît „iuțeala de 
mînă" a unui scamator. U- 
neori însă se amînă această 
analiză.

— Formele de manifesta
re a pompierismului sînt 
multiple. Pretutindeni însă 
le poți depista ca'„paraziți 

succesului". „Pompie- 
fură sau pierd star- 
fură sau retează din 

parcurs și se 
ză senini pe 
premial. Fac un complex de 
persecuție cînd sînt penali
zați... „Eu care mai am cinci 
zile nefăcute din concediul 
de anul trecut?!" etc. Exis
tă, de altfel, un pompierism 
care izvorăște dintr-un anu
mit stil de muncă. (Conf. 
dr. Paul Popescu-Neveanu, 
de la Facultatea de filozo
fie din București).

Putem așadar defini ca 
pompieristică orice acțiune 
insuficient sau deloc susți
nută de munca anterioară și 
astfel cu cît mai spectacu
loasă, cu cît mai stridentă,

cu atît mal pompieristică.
Stăm de vorbă cu un in

giner din conducerea minei 
de cărbuni de la Țebea, ju
dețul Hunedoara.

— Mi se cer recomandări 
de mineri pentru școala de 
maiștri. Bineînțeles ar tre
bui să-i dau pe cei mai buni 
dar.. de ei am nevoie acum. 
Și atunci aleg din cine se 
nimerește, din cei care mai 
degrabă mă încurcă. Scap 
de ei timp de 3 ani.

— Și după ? Nu vă în
curcă și mai mult ca maiș
tri ?

— Precis. Dar pînă a- . 
tunel totul este normal.

tocmai această perspectivă 
extrem de prețioasă; deghi- 
zînd în mod lamentabil pro
fesionismul în straiele ama
torismului, ne declară prof. 
Al. Iosif din București. 
Cum se explică altfel că în 
cadrul celui de-al VIII-lea 
Concurs al formațiilor de 
amatori, în aceeași zi, pe a- 
ceeași scenă au apărut 
drept coruri ale Sindicatu
lui de statistică și ale Casei 
de cultură a fostului raion 
Lenin... coriștii Operei de 
Stat ? Că aceiași instru
mentiști profesioniști de la 
Filarmonică, Radio etc. au 
apărut de dimineață pînă

continua, cinstită. „Pompie
rul" țopăie permanent în
tre „friguri" și „febră" și 
toate roadele le culege în a- 
cest climat de exces. Și nu
mai pentru vitrină, pentru 
„a lua ochii".

— Am fost chemat insis
tent la Craiova pentru a 
ține o conferință de extre
mă specialitate : „Instalații 
electronice pentru sateliți", 
— îmi spune un prieten, 
profesor universitar la' Po
litehnica din București. Te
lefoane, vagon de dormit, 
diurnă... în ziua conferin
ței, în sală, vreo 3 adulți și 
un pîlc de copilandri cam

\

Alterarea tonceptului

de operativitate
Un normal care înseam

nă, de fapt, „a-ți fura sin
gur căciula". Uneori misti
ficarea provine din nepăsa
re, din insensibilitate față 
de glasul perspectivei: Al
teori însă din deturnarea 
strict frauduloasă a aces
teia.

Care este, de pildă, scopul 
muncii culturale de masă ? 
De ce se investesc bani în 
casele de cultură, în instrui
rea formațiilor, în organiza
rea concursurilor ? Pentru 
cultivarea artistică a masei 
de amatori, pentru școlari
zarea artistică. Și se obțin 
adesea rezultate uimitoare. 
Cazul corului sindicatelor 
din Constanța, dirijat de 
Boris Covasnian, a unor 
formații de la Palatul cul
turii din Ploiești etc.

Dar uneori se sacrifică

seara ca niște jolly-jokeri 
la aproape toate formațiile 
de „amatori" care s-au pe
rindat pe scena concursu
lui ? Cui folosesc aceste și
retlicuri ?

E clar : obținerii unui de
rizoriu „succes" imediat și 
cu orice preț. Fraudate nu 
sînt juriile ci rosturile a- 
dînci ale acțiunii în sine. 
Căci dacă instructorii — 
plătiți pentru aceasta — 
și-ar fi bătut mai mult ca
pul, dacă ar fi pregătit din 
timp formațiile de amatori, 
ei n-ar fi recurs la această 
delapidare de ultimă oră a... 
laurilor altora.

Nevoia de a „trece pun
tea". de a „ieși basma cu
rată" — propice pompieris- 
mului — provine adesea din 
omiterea muncii organice, 
întruchipate în strădanie

de 10—12 ani care mă pri
veau speriați. După „con
ferință" am avut curiozita
tea să-i întreb :

— Voi cum ați nimerit 
aici ?

— A zis tovarășul peda
gog că ne duce la... baie.

„Organizatorii" uitaseră 
de conferință și au „dres 
busuiocul". Acțiunea a fost 
salvată. Bifarea ei însă nu 
e tot pompierism ?

Evidența progresului so
cietății noastre n-o țin nu
mai statisticile. în această 
privință controlul este ge
neral și ușor de efectuat. 
La vedere. Și dacă pompie
rismul reușește uneori să-și 
insinueze calamitățile în 
statistici (sisifismul unor 
întreprinderi de construcții 
care nu termină ce au în
ceput și abia prididesc să

repare ceea ce nu au ter
minat, „combaterea medio
crității" în unele școli prin 
umflarea procentelor și no
telor etc.), alteori el atacă 
valori umane și sociale ce 
nu pot fi prinse decît de un 
ochi avizat.

Infiltrat în stilul de mun
că al unor colective el de
zagregă. Oamenii sînt în
colțiți de treburi curente, 
ca de o haită flămîndă, me
reu nepotolită : informări, 
statistici, situații și totul 
„repede!", agenda lor se în
carcă înspăimîntător, ve
ghea detașată asupra pers
pectivei se preface într-o 
continuă acrobație.

— Cunosc oameni — ne 
spune inginerul Ion Măsă- 
reanu din Ploiești — care 
muncind pe spetite au pro
funda insatisfacție a chiu
lului. îi vezi cîte odată 
îngropați între hîrtii și cu 
o privire rătăcită oftează : 
— „Noi cînd ne apucăm de 
treabă?". Pompierismul este 
cultul rezultatelor derizorii. 
Spiritul de campanie — în 
afara campaniilor justifica
te — e autodistructiv pen
tru un colectiv, indiferent 
de muniția și zarva consu
mată.

Există, firesc, necesita
tea unor rezolvări urgente, 
presante. Dar aceasta nu 
însemnează zig-zag buimac, 
alinierea după primul’„hei- 
rup !!‘ și după ultima, inspi
rație. Operativitatea, dina
mismul muncii de zi cu zi 
nu vin numai din bravură 
șl bunăvoință ci mai cu 
seamă din meditație, din 
pătrunderea sensurilor tru
dei tale. Glanda respirației 
ritmice, negîfiite, a muncii 
se află în creier.

— Conducătorul unui co
lectiv, apreciază ing. Aurel 
Jude de la Comitetul de 
Stat pentru organizare și 
salarizare, trebuie să fie în 
primul rînd un constructor 
de perspective, un campion 
al ipotezelor dublat de 
gospodarul care să discear- 
nă din bugetul variantelor, 
să-și lege soarta și onoarea 
de cea mai bună, mereu de 
cea mai bună. Pentru a-

ceasta el cedează ci
oferă stilul muncii colecti
ve. Cel mal bun adjunct al 
său e propriul colectiv și 
îl interesează în cel mai 
înalt grad perfecționarea a- 
cestuia. Subalternul care 
îți iese în întîmpinare îți 
este egal. Uneori, neajunsul 
vine din partea unor execu- 
tanțl — chiar excelenți — 
dar care suportă totul e- 
xact ca niște excelente că
rămizi. Este imperios ca ei~ 
să fie sensibili la toate im
plicațiile răspunderii lor și 
nu să înalțe, la urma urmei, 
pompieristic, din umeri: 
„Asta mi s-a cerut, asta am 
făcut".

— Stilul pompieristic are 
și o pompieristică a „aco
peririi" sale, ne spune Her
man Schmidt, directorul 
unui liceu din Sibiu. Citesc 
uneori dări de seamă co
pioase, dar ochiul nu gă
sește, practic, în ele nici 
un reper pentru descifra
rea realității. N-ai de ce te 
„prinde", ai senzația unui 
perete vertical ce te domi
nă tocmai prin lipsa lui de 
relief. Se dau exemple și 
procente, multe și de toa
te, „avem și neajunsuri", 
dar... nu pricepi nimic. 
Care e tendința ? Ce este 
esențial ? Ceva s-a făcut, 
ceva nu s-a făcut... Dar de 
ce și mai ales cum ? Ești 
ca în fața unei diorame 
perfect aranjate : expona
tele stau în picioare dar 
sînt împăiate și te privesc 
cu un ochi de sticlă. Vrei 
să analizezi un mecanism 
și nu dai decît de para
vane...

★
Cum înlăturăm pompie

rismul, convulsiile lui ?
■ în orice caz nu... pom

pieristic. Cheia nu o dau 
frazele generale despre 
„stilul de muncă" ci numai 
încorporarea organică a 
perspectivei în fiecare 
grăunte al muncii noastre. 
Numai înțelegerea profun
dă a acestui raport între 
munca trecută, prezent și 
viitor unește într-un reci
pient fără fisură eforturile 
noastre cu roadele lor.

Ml se pare deosebit de dăunătoa
re în această privință tendința u- 
nora de a transforma evidența scri
sorilor și sesizărilor într-un scop în 
sine, cînd ea nu poate fi decît o 
modalitate de a urmări procesul so
luționării lor. Apârent, la Consiliul 
popular al orașului Lugoj treburile 
mergeau ca pe roate. Statistica ară
ta că lună de lună numărul semna
lelor critice se reducea ; peste 90 la 
sută din sesizări primeau răspuns în 
termenul stabilit; audiențele aveau 
loc în zilele fixate ; cadrele de 
conducere primeau cu regularitate 
pe cetățeni etc. Dacă treceai însă de 
barajul statistic și priveai lucrurile 
mai de-aproape, imaginea devenea 
mai puțin luminoasă. Răspunsurile 
formale, audiențele decurgînd într-o 
atmosferă amicală dar lipsite de ur
mări practice — au determinat ce
tățenii să se adreseze organelor re
gionale și centrale.

Evidenta statistică clară a scriso
rilor primite și a celor cărora li s-a 
răspuns constituie o obligație indis- 

■ cutabilă ; totuși ea este departe de 
a epuiza problema. Ceea ce ne in
teresează, în primul 'rînd, nu est» 
procentul în sine, ci temeinicia mun
cii, nu numai cîte, dar șl cum au 
fost soluționate astfel ca oamenii să 
nu mai fie puși pe drumuri. Nimeni 
nu se putea aștepta ca Comitetul e- 
xecutiv al Consiliului popular muni
cipal provizoriu Timișoara să rezolve 
toate solicitările privind repartizarea 
locuințelor; ceea ce i-am reproșat 
însă a fost că nu a prezentat soli- 
citanților o situație clară privind re
zolvarea în timp a cererii lor, din 
care cauză aceștia au revenit de ne
numărate ori cerînd audiente pe rînd 
la toți vicepreședinții comitetului 
executiv și secretarii comitetului bră- 
șenesc și regional de partid.

Ce concluzii decurg din ase
menea cazuri ?

— Că există un singur criteriu de 
apreciere a felului cum se desfă
șoară audientele, munca cu sesiză- 
rile cetățenilor. Și anume : ce se in- 
tîmplă după ce omul a fost primit 
în audiență, după ce 1 s-a răspune 
la scrisoarea trimisă. Firește, nu 
toate sesizările sînt îndreptățite; 
multe impun o cercetare mal temei
nică, altele nu pot fi rezolvate de 
pe o zi pe alta, dintr-un șir de cau
ze obiective — dar întotdeauna o- 
mul trebuie ascultat cu respect $1 
atenție, e îndreptățit să primească 
un răspuns clar, precis, argumentat, 
care să-1 convingă că cele relatate 
de el au fost analizate cu solicitu
dine iar, dacă n-au putut fi solu
ționate, există motive temeinice. A- 
vem obligația de a îndreptăți încre
derea cu care oamenii ni se adre
sează. Este o îndatorire partinică șl 
civică primordială.

<>
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RITMUL IN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE

ASTENIA DE IARNA te

PE ȘANTIERE 
HUNEDORENE

Tn urmă cu un an, ziarul nostru 
consemna într-un articol situația neco
respunzătoare a șantierelor de locu- 

• ințe hunedorene, atît în ce priveș
te ritmul de execuție, cît și în do
meniul predării noilor apartamente. 
Ecourile,?;.A început un asalt prelun
git, soldat-cu rezultate spectaculoase, 
mai ales’ 'în luna decembrie 1967 și 
menit șg .îșalveze" planul anual și să 
scoată basma curată’ Trustul de con
strucții -Deva (fost trustul regional de 
construcții. Hunedoara). Se credea că 
șantierele și-au găsit cadența. Dar rit
mul a scăzut și din ce în ce iureșul s-a 
stins ca flacăra unei luminări. Ca ur
mare, rezultatele pe ianuarie și februa
rie s-au dovedit a fi modeste, în totală 
discordanță cu sarcinile privind reali
zarea în primul trimestru din 1968 a 
unei bune: părți din planul anual de 
investiții. Aceasta este de altfel și 
concluzia recentei adunări a activului 
județean de partid, consacrată multi
plelor probleme ale realizării investi
țiilor în județul Hunedoara.

Se mai impun și alte precizări re
ieșite în cadrul discuțiilor din aduna
rea de acti^. Ritmul de lucru a slăbit 
pentru că, în goană după salvarea 
planului și recuperarea vechilor rămî- 
neri în urmă, ah fost lăsate baltă lu
crările la blocurile cu scadență în 
anul următor. Frontul de lucru a fost 

, aproape zero, formațiile de lucru s-au 
descompletat. Productivitatea muncii 
s-a redus' masiv. Cu toate că ing. 
Stelian Popescu, directorul trustului, 
a scris ulterior un articol în presă, 
în care. -.promitea solemn lichidarea 
tuturor -deficiențelor și arăta că în

IN VITRINELE
LIBRĂRIILOR
IN VITRINELE
LIBRĂRIILOR

Lucrarea „BUGETUL DE 
STAT ȘI CONTROLUL FINAN
CIAR" (volumul II) — autori : 
M. Popovici, I. Bituleanu și 
C. Iuga — tratează veniturile 
bugetului de stat și controlul 
economico-financiar din țara 
noastră. Volumul este întocmit 
potrivit cerințelor programei a- 
nalitice a cursului universitar 
„Bjigetul de stat și controlul fi
nanciar" și se adresează în pri
mul rînd studenților Academi
ei de Studii Economice și fa- 
cultătjlor de. științe economice 
carezurmează această disciplină 
la cursurile cu și fără frecvență. 
Cursul poate fi consultat și de 
către studenții altor institute de 
învățămînt superior precum și 
de cadrele din aparatul econo
mico-financiar.

Elaborîncl cartea „MOTOARE 
CU ARDERE INTERNA", au
torii N; ■-Apostolescu și "N. Bă- 
țagă aii-băutat să cuprindă cu
noștințele actuale care formea
ză pregătirea de bază a viito
rilor ingineri mecanici agricoli 
privind teoria, construcția și ex
ploatarea motoarelor cu ardere 
internă. Autorii lucrării au ur
mărit totodată să accentueze 
problemele specifice activității 
inginerului mecanic agricol cum 
sînt: influențele reglajului mo
torului, ale proprietăților com
bustibilului și ale uleiului și în
cercările motorului. Sînt expuse 
de asemenea metode de calcul 
de verificare a principalelor or
gane și instalații, necesare pen
tru stabilirea cauzelor unor de
fecțiuni, uzuri anormale sau ru
peri.

1968 lucrurile se vor schimba radical, 
se vede treaba că 1968 a marcat a- 
ceeași stare de apatie.

Care este acum situația concretă ? 
După cum ne relata tov. Ion Popescu, 
șeful serviciului planificare de la trust, 
în lunile care au trecut din acest an, 
proporția îndeplinirii planului este 
nemulțumitoare. Șantierele din Valea 
Jiului, Deva, Brad, Orăștie, care au de 
executat aproape 2 000 de apartamen
te, n-au predat, în două luni și o de
cadă, nici un apartament. Abia 
între zilele de 11 și 18 martie au apă
rut raportate, ca fiind date în folosin
ță, 248 de apartamente. Cu toate aces
tea însă, nu se întrevede decît palidă 
posibilitatea realizării prevederilor 
planului fizic pe acest prim trimestru 
al anului. însăși programarea dării în 
folosință a apartamentelor este defec
tuoasă sau, mai precis, formală. In 
contul primului trimestru din 1968 
s-au prevăzut să se predea 442 apar
tamente, cifră nerealizabilă dacă se au 
în vedere cerințele de ordin calitativ.

Acestea ar fi, deci, rezultatele pa 
ansamblul trustului. în ce privește șan
tierele, situația lor este contradictorie. 
La Orăștie și Ilia, în ianuarie s-a ob
ținut doar infimul procent de 1,5 Ia 
sută din prevederile pe întregul an. 
Mai grea este însă situația în Valea 
Jiului, acolo unde trebuie să se exe
cute cel mai mare volum de lucrări. 
Față de un plan anual de peste 70 
milioane lei numai pentru locuințe, 
demarajul este foarte lent. De la 
prima decadă din ianuarie, cînd s-au 
obținut 0,77 la sută, reintrarea în rit
mul normal decurge total nesatisfăcă
tor, ajungîndu-se pînă acum abia la 
o medie de 3 procente pe decadă. 
Singura excepție de la această „re
gulă" o constituie grupul de șantiere 
Deva.

— Este meritul. conducerii acestui S“ 
grup că'/nu s-a complăcut într-o stare ■

tru a aduce ritmul de lucru în primul 
rînd la nivelul sarcinilor de plan și în 
mod deosebit la nivelul cerințelor sta
bilite de partid în domeniul construc
ției de locuințe.

Conducerea șantierelor din Valea 
Jiului motivează ritmul scăzut de lu
cru prin faptul că acolo iarna este 
foarte grea. Gerul și zăpada, se spune 
foarte des, împiedică pe constructori. 
Oamenii au fost trimiși în concediu. 
Mulți nu s-au mai întors. S-a pornit 
slab, dar acum se stă bine. Mult mai 
bine față de anii trecuți. Cît de 
„bine" stau șantierele de locuințe din 
Valea Jiului s-a văzut. Aducem însă 
și alte argumente. Se remarcă 
din nou programarea nejudicioa- 
să de dare în folosință a locuin
țelor. Pentru ianuarie, la Petroșeni, 
Petrila, Vulcan, Lupeni și Uricani nu 
s-a prevăzut și nu s-a construit 
nici măcar un apartament. Pentru 
februarie s-au programat doar 31 a- 
partamente la Petrila, care nu au fost 
terminate. Iar lunii martie îi revin 
183 apartamente.

încurajată de programarea nerațio
nală a predării noilor apartamente, nu 
este de mirare că conducerea șantie
relor din Valea Jiului s-a obișnuit să 
arunce vina exclusiv pe starea timpu
lui.» Dar, nici o dată ca în acest an 
vremea la Petroșeni nu s-a dovedit 
atît de îngăduitoare cu constructorii. 
Atunci realitatea este alta: nu s-a 
asigurat front de,lucru corespunzător, 
echipele și brigăzile s-au destrămat, 
oameni de înaltă calificare au părăsit 
șantierele în căutare de lucru.

Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R. a intervenit energic în ultimul 
timp pentru a scoate din apatie șan
tierele de locuințe și a Ie readuce la 
un ritm de lucru normal. Importante 
însă nu sînt numai planurile de mă
suri, ci acțiunile hotărîte, operative și 
eficiente pentru înviorarea activității 
șantierelor, astfel ca locuințele' ce se 
construiesc din bugetul statului în o- 
rașele județului Hunedoara să fie pre
date la timpul prevăzut beneficiarilor.

Urmărind evoluția între
prinderii agricole de stat 
Biharia, județul Bihor nu 
poți să nu remarci saltul 
realizat în activitatea de 
producție și financiară, 
trecerea de la pierderi la 
beneficii. Aici, în loc de 5 
milioane de lei pierderi, 
așa cum se prevăzuse în 
fostele gospodării de stat 
care au intrat în compo
nența întreprinderii, în 
1967 — primul an de acti
vitate a agriculturii de stat 
pe baza unor noi principii 
— s-au realizat 3 milioane 
de lei'beneficii; Explicația 
o aflăm de la ing. Gheor- 
ghe Pantoș, directorul în
treprinderii :

„Din primele zile de la 
crearea fermelor agricole 
experimentale, în primă
vara anului trecut, între 
multiplele preocupări ale 
consiliului de administra
ție, la loc de frunte s-a 
situat organizarea științifi
că a producției și a muncii, 
gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor materiale și bă
nești. Marea majoritate a 
șefilor de ferme au început 
să calculeze, leu cu leu, 
cheltuielile și veniturile. 
Pentru noi, organizarea ști
ințifică a producției și a 
muncii a însemnat punerea 
în valoare, cu spirit gospo
dăresc și discernămînt ști
ințific, a fiecărei posibili
tăți de mărire a producției 
în condiții de economicita
te crescînde".

Discutînd, în continuare, 
cu tov. Pantoș, am aflat 
că ing. Florian Roman, șe
ful fermei nr. 4 — unitate 
cu cel mai slab teren din 
toată întreprinderea, are 
o experiență interesantă. 
Pămîntul podzolit, coaste 
și dealuri greu mecaniza- 
bile, nu asigurau niciodată 
recolte mulțumitoare. De 
la bun început șeful de 
fermă a pornit să colinde 
fiecare parcelă, stabilind 
în mod diferențiat lucrări
le necesare, dozele de în
grășăminte etc. Totodată el 
a calculat cîștigul pe care 
îl poate avea de pe urma 
folosirii raționale a mașini
lor, utilizării integrale a 
timpului de lucru de către 
fiecare dintre lucrătorii 
permanenți sau sezonieri. 
Căutînd să depisteze posibi
litățile de mărire a produc
tivității muncii, a observat 
că, potrivit vechilor prac
tici, mecanizatorii care lu
crau la culturile irigate de
serveau numai cîte un sin
gur tractor cu aspersor. In

timp ce tractorul stătea pe 
loc cîte o oră, între două 
udări, tractoristul stătea și 

Șeful fermei a discutat 
mecanizatorii deveniți 
rîndul lor cointeresați 
realizarea de economii 
mai mari, a organizat

el.
cu 
la 
în 
cît 
munca în așa fel încît fie
care dintre ei să deser
vească simultan cîte 3 trac
toare cu aspersoarele res-' 
pective;

/
hectare. Șeful de ferjpă a 
calculat concret cît costă 
transportul apei pentru e- 
fectuarea unei udări. A- 
poi, a organizat săparea 
cîte jmei rigole de fiecare 
rînd de pomi. In total, 
cheltuielile au însumat 
6 000 de lei, dar cîștigul net 
a trecut de 100 000 lei. De 
asemenea, la sortarea fruc
telor munca a fost or
ganizată pînă în cefe

liștii nu-și bat capul să 
stabilească tehnologia pro
ducției pe baze științifice, 
nu reflectă la consecințele 
ce decurg, din aceasta. In 
astfel de situații, pagubele 
prin valori potențiale ne
materializate, pot fi de sute 
de mii sau chiar milioane 
de lei, La una din ferme
le I.A.S. Biharia, cu tere
nuri dintre cele mai bune, 
în locul a peste 1400 000 lei

Efectele organizării
științifice 
a producției
și muncii
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în fermele agricole
Organizarea științifică a 

producției și a muncii pre
supune o'înaltă competen
ță tehnică și operativitate 
în luarea deciziilor. De a- 
ceste calități a dat dovadă 
șeful fermei nr. 6, ing. 
Carol Printzinger. In ca
drul acestei ferme există 
o plantație de piersici pe 
rod. Anul trecut, planul de 
piersici la export a fost 
depășit cu 134 de tone. 
Conducerea întreprinderii 
apreciază că zeci de tone 
de piersici au putut fi sal
vate datorită cîtorva mă
suri care nu se aplicau în 
trecut. In perioada coace
rii piersicilor intervenise 
o secetă care periclita ca
litatea fructelor de pe 14

mici amănunte, în 
două schimburi, în așa 
fel încît, această pretenți
oasă lucrare a asigurat 
calitatea ireproșabilă a 
fructelor. Rezultatul: în loc 
de 300 000 lei beneficii pla
nificate ferma a realizat 
1 150 000 lei.

Exemplele amintite ates
tă însemnătatea deosebită 
pe care o are organizarea 
științifică a producției și a 
muncii. Din păcate, există 
numeroase unități în care 
această noțiune nu are 
încă corespondență cu rea
litatea. Aceasta se datoreș- 
te- mai multor cauze între 
care lipsa de experiență a 
unor șefi de fermă sau 
faptului că uneori specia-

beneficii planificate s-a a- 
juns anul trecut la aproape 
700 000 lei pierderi. Este 
adevărat că șeful de fermă, 
lipsit de calitățile organi
zatorice și tehnice necesa
re, a fost înlocuit, dar 
după ce paguba s-a pro
dus, după ce planul de 
producție la grîu și alte 
culturi nu s-a realizat. 
Datorită nechibzuinței, aici 
s-a perpetuat monocultura 
de grîu timp de 8—10 arii. 
Despre calitatea lucrărilor 
de pregătire a solului nici 
nu se poate vorbi. Pentru 
a-1 „scutura" pe șeful de 
fermă directorul I.A.S. l-a 
invitat într-un I.M.S. cu 
care a pornit în viteză 
peste miriștea denivelată.

de apatie, — ne-a spus șeful ser
viciului planificare amintit. Și greu
tățile nu au ocolit șantierele grupu
lui. începutul a fost modest dato
rită lipsei forței de muncă. Redre
sarea a avut însă loc rapid, astfel 
că în prezent procentul pe decadă 
întrece 4 la sută. Ceea ce reprezintă 
un ritm demn de toată lauda. De 
altfel, datorită acestui ritm s-au creat 
premise certe pentru darea în folosin
ță la Deva, pînă Ia finele primului 
trimestru, a 132 de apartamente.

In legătură cu bilanțul general al 
șantierelor hunedorene, am cerut și 
părerea ing. Stelian Popescu, directo
rul Trustului de construcții Deva :

— Rezultatele de pînă acum nu sînt 
cele scontate. Pe ianuarie s-a realizat 
doar 5,3 la sută din planul anual de 
investiții. In februarie am stat ceva 
mai bine, dar tot nu ne putem de
clara mulțumiți. Greutăți mari, dificul
tăți „obiective" nu au existat. Șantie
rele și le-au creat singure, mai, ales 
cele din Valea Jiului. S-a repetat din 
nou practica asaltului final și... „aste
nia de iarnă" a șantierelor.

Datele prezentate și aprecierea di
rectorului trustului sînt o realitate evi
dentă. La acestea subscrie și tov. ing. 
Mircea Rambă, vicepreședinte al co
mitetului executiv al Consiliului popu
lar provizoriu județean, care arată că 
în Valea Jiului, ca de altfel și pe 
celelalte șantiere ale trustului, este 
încă nevoie de eforturi susținute pen-

Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii*

Drumul ascendent
Calitatea și promptitudinea în 

ceea ce privește respectarea .terT 
hienelor de livrare a produselor 
către beneficiari definesc, in ul
timă instanță, gradul de compe
tență și de responsabilitate al co
lectivului oricărei uzine producă
toare de utilaj tehnologic. Colectivul 
uzinei ploieștene de utilajzchimic, al 
cărei profil actual a început să 
capete contur cu circa nouă ani 
în urmă — s-a dovedit capabil să 
facă față cerințelor mereu sporite 
de utilaje destinate marilor obiec
tive chimice din țară și acoperirii 
comenzilor la export. Uzina acea
sta. care mai înainte executase re
parații de utilaj petrolier, — ca 
trolii de foraj, pompe de noroi, 
transmisii cu lanț și piese de schimb 
— a reușit să asimileze cu rapidita
te noi produse, să se reprofileze în 
funcție de necesități, să se adap
teze la solicitări variate. A înce
put cu. fabricația de turle pentru 
instalațiile de foraj 4 L.D. — 150 
și cu turle de foraj pentru instala
țiile 2 D.H. — 75 A. Uzinei i s-a 
mai adăugat în același an o secție 
de rulmenți, profilată pe execuția 
de rulmenți speciali de diferite ti
puri și dimensiuni.

Din anul 1962 uzina trece la exe
cuția de utilaj tehnologic pentru 
industria chimică și de rafinării. 
India cunoaște și utilizează cu suc
ces instalațiile ploieștene la rafină
riile sale Brauni și Gauhati. Dato
rită performanțelor lor instalațiile 
produse aici au fost solicitate și de 
U.R.S.S., R. P. Chineză, R. S. Ce
hoslovacă, Cuba.

O caracteristică a uzinei este că 
proiectează, execută și livrează ins- ■

cariere
tehnice
al unei

talații' complexe pentru industria 
chimică și de rafinării — unicate 
sau serii foarte mici. In nomencla
torul produselor sale sînt incluse 
condensatoare, schimbătoare de 
căldură, evaporatoare, reactoare, 
coloane, instalații de cocsare, con
ducte cu diametre mari, recipiențj 
pentru depozitarea și distribuția 
gazelor lichefiate (propan, butan). 
Gama rulmenților speciali produși 
aici s-a diversificat mereu. în mo
mentul de față se execută rulmenți 
axiali radiali oscilantă cu role bu
toi, asimetrice, seriile 29 456 și 
29 436 pentru capete hidraulice, rul
menți radiali cu role cilindrice pe 
un singur rînd, rulmenți radiali 
oscilanți cu role butoi pe două 
rînduri, rulmenți pentru fnesele 
rotative, rulmenți axiali cu role ci
lindrice.

Sub raportul înzestrării tehnice, 
uzina a luat o mare dezvoltare. 
Mașinile unelte și instalațiile de

mare productivitate îi conferă pro
ducției un nivel tehnic în continuă 
creștere. La sporul de ordinul a 
sute de tohe de utilaj tehnologic, 

' obținut prin creșterea sensibilă a 
productivității muncii, a contribuit 
îndeosebi aplicarea unor măsuri 
complexe dirijate spre atingerea 
unui randament maxim în toate 
compartimentele uzinei, prodpc- . 
tive și funcționale. Și-au conturat 
mai precis profilul și atribuțiile 
serviciile de concepție care consti
tuie comandamentul înaintat al u- 
zinei.

„Investigațiile prin toată uzina, 
studiile întocmite de serviciile pro
iectări, tehnolog, metalurg, sculer, 
sudor șef, precum și de laboratoa
rele noastre pun la dispoziție soluții 
noi, care se aplică cu succes — ne 
relatează inginerul șef al uzinei, 
VASILE SIRBU. Fructificîndu-se 

. intens rezervele interne, propune-

ri'le și inteligența oamenilor uzinei 
în cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
se pregătesc noi documentații, se 
creează condiții necesare pentru
realizarea de produse competitive 
pe piața internațională, corespun
zătoare cerințelor și exigențelor 
beneficiarilor externi".

Este vorba acum nu numai des
pre creșterea volumului produc
ției. Colectivul uzinei a intrat în- 
tr-o etapă de muncă asiduă în ve
derea asimilării unor utilaje noi de 
mare randament pentru instalațiile 
noastre petrochimice.

Introduse nu de mult în proce
sul de fabricație, utilajele din o- 
teluri speciale pentru instalațiile 
de acid azotic, uree, reclamă o deo
sebită atenție și înaltă pregătire 
profesională. Se extind procedee 
înairitate, ca debitarea oțelurilor 
inoxidabile și a materialelor ne
feroase cu jet de plasmă- Se 
aplică cu succes sudura în baie de 
zgură, sudura automată și semiau- 

' tomată sub strat de flux.
Preocuparea constantă pentru 

creșterea prestigiului uzinei plo
ieștene prin căutări creatoare ce 
se amplifică continuu au făcut pe 
reprezentanții unor firme cu re
nume din străinătate să solicite cu 
încredere colaborarea specialiștilor 
de înaltă calificare de aici în reali
zarea unor lucrări importante în 
antrepriză.

Aurelia GOLIANU
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(Urmare din pag. I)

Mult prea lungă este, în unele ca
zuri, perioada execuției prototipu
lui și a omologării noilor ma
șini și utilaje, adică perioada care 
hotărăște soarta acestora. Neîndoiel
nic, în această fază intervin un com
plex de factori, iar în mecanismul 
asimilării sînt angrenate multe roti
țe, care nu se învîrt totdeauna în 
mod sincronizat. In ce privește pla
nul de asimilări pe 1968, mecanismul 
respectiv pare a fi ceva mai bine re
glat. în Direcția generală tehnică 
din M.I.C.M s-au alcătuit, pe o bază 
mai realistă ca pînă acum, grafice 
ample în care se precizează ce are 
de făcut fiecare institut de proiectări 
și cercetări, fiecare uzină pentru în
deplinirea obiectivelor din planul 
tehnic. Important este ca aceste gra
fice să fie urmărite pas cu pas pen
tru a nu se mai ajunge la acele în- 
tîrzieri nedorite în furnizarea unor 
piese importante, a unor subansam- 
ble și aparate. Asemenea întîrzieri 
s-au creat anul trecut în mod curent, 
excelînd în restanțe Grupul de uzine 
pentru aparataj electric și instalații 
de automatizare din Capitală. Uzi
nele bucureștene din grupul amintit 
obișnuiesc să amîne comenzile cu cel 
puțin 3—4 luni, trecîndu-le de la un 
trimestru la altul și chiar de la an 
la an. Credem că o revizuire a aces
tei practici se impune de urgență.

O insuficientă sincronizare a me
canismului asimilării produselor noi 
există și în faza deosebit de impor
tantă a organizării colaborării cu în
treprinderile beneficiare pentru ex
perimentarea practică a prototipuri
lor și omologarea lor. O dată gata 
un nou utilaj, ar fi de presupus că el

este imediat pus in condiții de func
ționare, verificat și omologat. Reali
tatea arată că drumul de la proto
tip la producția industrială este lung, 
contorsionat, tocmai datorită indife
renței de care dau dovadă unele în
treprinderi beneficiare față de noile 
utilaje. In această privință, neplăce
rile cele mai mari le creeaza unitățile 
din Ministerul Economiei Forestiere

t

în viață a sarcinilor trasate de partid 
în domeniul dezvoltării și moderni
zării producției de mijloace tehnice, 
se cer grabnic înlăturate.

Subliniem că nu este rezolvată de
finitiv nici chestiunea unei stricte 
coordonări a asimilării produselor noi 
la nivel microeconomic, în interiorul 
fiecărei uzine. Unele cadre de condu
cere din întreprinderile constructoare

de concepție, iar în unele uzine un 
om sau doi de la serviciul pregătirea 
fabricației, nu pot nici pe departe 
cuprinde ansamblul problemelor 

, care se pun, începînd de la întoc
mirea proiectelor de execuție, ela
borarea tehnologiei și realizarea su
telor de repere ale prototipurilor.

Soluția, așa cum se preconizează 
— dar fără prea mult curaj — con-

Asimilarea unor
mașini și utilaje noi
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și.din Consiliul Superior al Agricul
turii. O instalație de impregnat și 
uscat hîrtie, construită la uzina „Pro- 
gresul“-Brăila și trimisă din decem
brie 1966 la C.I.L. Pipera pentru în
cercare și omologare, nu a fost nici 
azi montată definitiv peritru a fi ex
perimentată, iar ferăstrăul panglică, 
construit la aceeași uzină, a stat în 
magazia Combinatului pentru indus
trializarea lemnului Reghin circa un 
an pînă a fost instalat. Asemenea ca
zuri, care nu pot fi apreciate decît ca 
o lipsă de interes pentru traducerea

de mașini și din minister socotesc că 
de îndată ce serviciile de concepție 
din unități au fost întărite, treaba o 
să meargă bine. In fapt, în multe 
uzine există o difuzie a sarcini
lor, care revin în acest domeniu în
tre diferite compartimente — servicii 
de proiectări, metalurgic, tehnologic, 
pregătirea fabricației — fără să exis
te un. compartiment , coordonator, 
care să urmărească procesul de ăsi-, 
milare în toate fazele ei și în toate 
sferele de activitate angrenate în a- 
ceastă acțiune. Singur inginerul șef

t

stă în alcătuirea unor grupe puterni
ce de specialiști în uzine care să ur
mărească permanent și îndeaproape 
numai aspectele pe care le implică 
înfăptuirea planului tehnic. Aceasta 
se cere completată însă cu traduce
rea în viață a unui deziderat mai 
vechi, despre care se vorbește de 
mai mulți ani: crearea și dezvoltarea 
atelierelor de prototipuri din uzi
ne. Faptele pledează pentru reali
zarea neîntîrziată a acestei soluții. 
La uzina „Tehnofrig“-Cluj și la U- 
zina mecanică Timișoara, unde func-

ționează ateliere de prototipuri în 
general bine organizate, prevederile 
planului privind asirriilarea de pro
duse noi se îndeplinesc mai bine, 
ciclul de asimilare este mai scurt.

Nu mai poate fi omisă nici o 
altă latură a procesului de reîn
noire a mijloacelor tehnice, deși este 
considerată minoră pe lîngă aspectele 
ridicate mai sus : este vorba de sta
tornicirea unei reale răspunderi ma
teriale pentru îndeplinirea planului 
tehnic. Am fost martor,. la uzina „1 
Mai“-Ploiești, în momentul în care 
șeful unei secții a scos de pe o mași
nă o piesă destinată unui utilaj nou, 
pe motiv că pe el „producția îl inte
resează și nu altceva"... In condițiile 
în care realizarea sarcinilor de asimi
lare a noi produse nu sînt luate în 
seamă în aprecierea rezultatelor eco
nomice ale unei întreprinderi, înfăp
tuirea lor devine oarecum facultati
vă. Cadrele de conducere știu că 
în caz de nereușită pot fi cel mult 
criticate la sfîrșit de an, fără ca, în
tre altele, cîștigul lor personal să fie 
cu ceva diminuat. Sînt absolut nece
sare, prin urmare, măsuri care să fa
vorizeze asimilarea produselor noi și 
pe acest plan al cointeresării și în
tăririi răspunderii materiale.

Este limpede că, în construcția 
de mașini, accelerarea ritmului de 
asimilare în fabricație a noilor pro
duse este nu numai stringent nece
sară, dar și pe deplin posibilă. Con
secințele imediate și eficiente, înles- 
riite de un ritm rapid de asimilare, 
atît în ramurile beneficiare cît și în 
uzinele producătoare, pledează în 
mod convingător pentru înlăturarea 
greutăților și deficiențelor care se 
fac simțite în acest domeniu.

Hurducăturile zdravene din 
timpul acestei plimbări nu 
au făcut decît să confirme 
faptul că nu s-a aplicat 
nici măcar regulile agro
tehnice elementare de pre
gătire a solului. Noul șef 
de fermă, Petre Olaru, cu 
sprijinul consiliului de ad
ministrație, a organizat 
bine munca, a stabilit o 
structură rațională a cul
turilor și a administrat 
4 000 tone gunoi de grajd, 
treabă care nu se mai fă
cuse de doi ani.

Consiliul de administra
ție are înscrise pe agenda 
de lucru numeroase mă
suri cum ar fi organizarea 
sectorului porcin pe prin
cipiul circuitului închis 
astfel ca toți purceii obți
nuți să se crească pînă la 
greutatea de livrare, atri
buirea terenului necesar 
producerii furajelor la trei 
ferme zootehnice prin co
masarea acestora cu trei 
ferme vegetale, plantarea a 
200 ha cu piersici, iar a 
pantelor nordice cu meri 
etc. Harnicul colectiv de
specialiști și lucrători de
aici speră ca unitatea lor
să obțină, în acest an rea
lizări mult mai mari.

Organizarea științifică a 
producției și a muncii, pro
blemă de maximă însemnă
tate economică, solicită din 
plin spiritul de previziune al 
specialiștilor. In acest sens 
întîlnim nenumărate exem
ple la întreprinderea agri
colă de stat Stunina, juder 
tul Constanta. Spre sfîrși- 
tul anului trecut șefii de 
fermă au colindat în lung 
și în lat tarlalele cu grîu 
pentru a verifica starea 
culturilor, apreciind pe cărei 
porțiuni vor trebui aplicate1' 
suplimentar îngrășăminte 
azotoase spre sfîrșitul ier
nii. In funcție de aceasta 
îngrășămintele s-au putut 
dirija din timp spre locul 
de utilizare. La .această 
mare întreprindere agrico
lă, formată pe scheletul 
unei gospodării de stat 
unde beneficiile constitu
iau o bună tradiție, consi
liul de administrație, șefii 
de fermă au analizat posi
bilitățile ca acestea să de
pășească prevederile. Anul 
trecut, fată de 4 milioane 
lei beneficii planificate, 
s-au realizat 8 milioane. 
După cum ne Informează 
tov. Onic Mardiros, directo
rul I.A.S. Stupina, pentru 
organizarea științifică a. 
producției și a muncii au 
fost sintetizate părerile tu
turor șefilor de fermă, ale , 
celor mai buni lucrători 
nermanentl. Cu ajutorul 
Jor s-a stabilit. în mod di
ferențiat, tehnologia De cul
turi si pe fiecare solă. Insă 
aplicarea ei a căzut în com
petenta exclusivă a fiecă
rui sef de fermă. Aplicîn- 
du-se cu discernămînt teh
nologia stabilită, la ferma 
nr. 3 condusă de ing. Ba- 
lint Ieronim s-a obținut, 
pe același tin de sol. cîte 
4 ion kg grîu și 4 400 kg po
rumb Ia ha. deci un plus 
de 300 kg grîu si 600 kg po
rumb la ha fată de media 
realizată pe întveorindere. 
Dună cum ne relatează tov. 
Ieronim, principalul mijloc 
pentru realizarea plusului 
de recoltă l-a constituit 
stabilirea unei corelații în 
tre n’amq He nrOfîucție șl 
nlanul de fertilizare a .so
lului.

In anii trecuti exista obi
ceiul ca unele lucrări, con
siderate mai mărunte, să 
se execute cu întîrziere sau 
să nu se facă deloc, consi- 
derîndu-se că, dacă nu au 
o pondere prea mare în 
volumul producției totale, 
not fi trecute cu vederea. 
In acest fel se pierdeau 
îndeosebi subproduse agri
cole ca naie, pleavă, vreji 
de mazăre, coceni etc. La 
ferma nr. 3 s-a organizat 
balotarea vrejilor de la mă
zărichea . de sămînță — în 
total 150 de tone — care, 
în trecut, se risipeau. Prin 
vînzarea acestora s-au în
casat 20 000 lei, iar oile de 
Ia altă fermă au putut fi 
Imănite timp de o lună de 
zile.

Pornind de la experien
ța anului 1967, ca și de la 
unele deficiențe care s-au 
manifestat, consiliul de ad
ministrație al I.A.S, Stu
pina a trecut la analizarea 
posibilităților de rentabili
zare a fiecărui produs. în 
acest scop, tehnologul șef 
al întreprinderii a primit 
sarcini precise.

Cu toate că întreprinde
rea agricolă Stupina și-a 
schimbat firma numai din 
septembrie, au fost aplicate 
unele principii de bază de 
organizare a fermelor. încă 
din primăvara anului tre
cut. în cadrul fostei G.A.S. 
Stupina, care cuprinde cea 
mai mare parte din supra
fața I.A.S. au fost stabilite 
suprafețele fermelor agri
cole, s-au făcut schimbări
le necesare în dotatie, 
s-au numit specialiștii care 
de fant au muncit în stilul 
unor buni șefi de fermă, 
fără să aibă această titu
latură nînă în toamnă cînd 
nu dob'nfiit-o nu numai de 
fant. ci si de drept. * ,

Se poate snupo că aici 
conținutul activității, esen
ța măsilrnor .gfabHite 
partid nrWnd îmbunătăți
rea activității în agricultu
ra de stat, au anticipat cu 
luni înainte schimbarea 
firmei din G.A.S. în I.A.S. 
Vechea experiență a dobîn- 
dit sensuri noi, s-a am
plificat în cadrul fermelor 
agricole care oferă terenul 
propice pentru manifesta
rea deplină a capacității 
creatoare a specialiștilor și 
lucrătorilor permanenți din 
aceste unități.

C. BORDEIANU
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0 AUTENTICĂ 
„ANTOLOGIE"

Ă MARII
LITERA TURI

Voi începe prin a constata, în pu
ține cuvinte, cvasi-unanimitatea opi
niilor favorabile exprimate cu privire 
lă existența, dezvoltarea și perspecti
vele colecției „Biblioteca pentru toți“ 
precum și îndreptățirea acestor opi
nii. Prin această prestigioasă colecție, 
cultura noastră se numără printre 
precursorii cărții de buzunar — dacă 
prin carte de buzunar vom înțelege 
răspîndirea prin mijloace editoriale 
speciale, de ținută, a valorilor tradi
ționale și majore ale literaturii și cul
turii, și nu a unor fascicule cu con
ținut ambiguu. Succesul editorial și 
eficiența din toate punctele de .ve
dere, inclusiv cel comercial, sînt sem
nificative. Tirajul uriaș, acuratețea și 
probitatea textelor și edițiilor, apa
ratul critic competent explică popu
laritatea colecției. Căci, se pare, a- 
ceastă colecție a atins acel echilibru 
fericit și rar, în care seriozitatea edi
ției nu impietează asupra răspîndirii 
ei și, bineînțeles, viceversa.

Concepția editorială a „Bibliotecii 
pentru toți“ pare a se întemeia pe 
cîteva principii pe care nu știm dacă 
editorii le-au formulat în vreun fel, 
dar care sînt evidente. întîi, ar fi 
principiul valorilor stabilite. Ușor 
clasicizant, acest principiu indică op
țiunea editorilor pentru autorii și o- 
perele verificate de timp și de verdic
tul criticii și al cititorilor. (Andrâ 
Maurois a numit acest principiu „în- 
tîrzietor" și l-a recomandat învăță- 
mîntului). E demnă de laudă perse
verența în aceșt' domeniu și chiar 
rezistența la sugestiile opuse. Bine
înțeles însă că în această privință 
este nevoie de multă inteligență edi
torială și de elasticitate,- în sensul 
promovării tuturor valorilor suscep
tibile de a se încadra în sfera amin
tită. Ceea ce se și face cu succes. Ce
lelalte principii — pe care le vom a- 
minti împreună pentru că voim să ne 
oprim asupra lor — ar putea fi for
mulate astfel :, principiul prezenței 
permanente — (în librării), principiul 
textului integral și pripcipiul seriei 
deschise. Toate aceste principii sînt 
evidente și se impun analizei. Ele se 
află în opoziție relativă și dialectică 
cu primul principiu și această opo
ziție dă unitatea și interdependența 
lor. Nu această opoziție vom 
aborda însă aici, și nici în
dreptățirea acestor principii-tendință 
(care, evident, pot fi discutate, dar 
care nouă ni se par întemeiate) ci 
concluziile ce se pot trage din ele în 
confruntarea cu propria producție a 
colecției.

Producția aceasta, în sine, se pre
zintă și ea diferit. întîi ar fi nou
tățile absolute, „premierele" edito
riale (bineînțeles, traduceri cum 
este firesc) între care succese certe 
precum „Caracterele" Iul La Bruyere, 
Teatrul iui Sofocle, sau autori mo
derni ca Andre Malraux, Francois 
Mauriac, Andrâ Maurois, Fr. DGrren- 
matt, Cesare Pavese. între aceste re
luări (menționăm tot numai ediții 
complete), clasici ai literaturii române 
(Eminescu — un volum de poezie și 
altul de proză — Alecsaridri, Cara- 
giale, Creangă, apoi Sadoveanu, Re- 
breanu, Camil Petrescu, ediția Ma
tei Caragiale îngrijită de Perpessi- 
cius, ediția Ion Minulescu etc.) 
sau ai literaturii universale 
(„Decameronul" lui Boccaccio, „Casa 
Buddenbrook" de Thomas Mann, 
„Povestirile unui vînător" de Tur- 
gheniev (în traducerea integrală a 
lui Mihail Sadoveanu) sau recent „La 
răscruce de vînturi" de E. Bronte 
ș.a.). Un alt grup de cărți ar fi anto
logiile. Unele tematice, altele cu pro
fil de sinteză națională — folclor sau 
nu — altele cu profil mixt. între a- 
cestea, „Proza umoristică engleză", 
„Proverbe românești" și excelenta 
antologie „Poezia germană moder
nă". în fine o ultimă categorie ar fi 
constituită de volumele seriei de 
cultură generală.

Rememorînd cele de mai sus, să ve
dem cum funcționează în condițiile 
date întreg mecanismul. Principiul 
editorial (și comercial, și sociolbgic, și 
didactic, și cultural !) al prezenței 
permanente în librării — a produc
țiilor „Bibliotecii pentru toți" — o- 
bligă bineînțeles — pe măsura epui
zării — la treptata reeditare a nu
merelor vechi, cu tendința virtuală 

• ca piața să fie continuu aprovizionată. 
Desigur că nu poate fi vorba decît 
de e tendință, pentru că în realitate 
(și asta e bine) cererea depășește 
covîrșitor posibilitățile de satisfacere 
a atîtor sute de mii de cititori, dar 
important este ca această tendință să 
existe. Concret reeditările sînț în 
curs, șl au căutare, pentru, că înde
plinesc o reală necesitate. Si așa cum 
este și firesc cu prilejul unei reedi
tări, ediția se îmbunătățește și se 
îmbogățește. Planul inițial al unui 
volum se dovedește îngust, și ediția 
reeditată apare fie „adăugită" fie 
chiar cu un volum în plus. Astfel, 
de exemplu în loc de numerele 24 
sau 49, au apărut în noua ediție 
numerele 24 și 24 bis, respectiv 49

și 49 bis (Poezii de G. Coșbuc și 
„Flori alese din poezia populară") 
etc. Ceea ce iarăși este foarte 
bine, dar contravine principiului 
prezenței permanente a cărei carac
teristică este stabilitatea, nu fluc
tuația. (Biblioteca pentru toți este. 

z într-un fel, o vastă antologie) :
Un cititor care a cumpărat o dată nu
mărul XY nu trebuie obligat să-l 
mai cumpere încă o dată, dacă vrea 
să aibă o versiune integrală, sau în 
cazul antologiilor, o antologie mai 
amplă. Evident soluția nu poate fi în 
acest caz renunțarea la editarea îm
bogățită și completată, ci luarea de 
măsuri care să nu o facă necesară.

Să ne oprim însă întîi puțin asu
pra conceptului de antologie. O an
tologie ?ste ilustrarea, cu ajutorul 
unui ansamblu de texte • aranjate 
după criterii subiective, a unei anu
mite opinii, a unei anumite viziuni 
asupra materialului selectat, mate
rial care, în astfel de împrejurări, 
devine și subiect și obiect. Evi
dent, există și antologii ale unei 
literaturi, sau ale unul autor (sau 
ale ilustrării unor aspecte sociale), 
dar atunci cînd își propune, de e- 
xemplu, să pună în evidență „im
parțial" tendințele multiple ale unei 
literaturi, alcătuitorul are neapărat 
în vedere anumite tendințe care lui 
i se par mai importante încît, în 
ultimă instanță, întotdeauna o anto
logie este o preferință, o opțiune, 
prin însuși faptul selecției. Pe plan 
editorial este evident că există do
menii în care nu poate fi vorba 
decît de antologii. Justificarea unor 
antologii de expresie declarat per-, 
sonală sau a unora cu tendințe de 
sinteză (în fond, deosebite doar prin 
explicitul sau implicitul intențiilor 
lor), este incontestabilă. Numai că o 
antologie este altceva decît textul 
original, oricît n-am vrea să fie. 
Revenind la problema noastră, astfel 
de antologii pot exista și trebuie să 
existe foarte bine, alături de operele 
respective editate în viziunea pro
prie autorului lor.

Dar ele, în cazul unor alte edituri 
sau formule editoriale, nu contravin1, 
nici unui principiu prestabilit, decît 
cel mult bunului simț. In cazul nos
tru însă, ele contravin principiului 
reeditării. Nu prin aceea că o jus
tifică, ci prin aceea că obligă la 
schimbări. Desigur că nu întotdea
una sîntem în măsură să punem la 
punct ediții complete. însă atunci 
cînd se abordează un autor, în loc 
de fragmente din șapte texte se poate 
publica textul integral a ceea' ce 
este deja elaborat ca aparat critic 
și editorial, rămînînd ca celelalte 
volume să apară treptat, pe măsura 
posibilităților. Este ceea ce am nu
mit principiul seriei deschise. Este, 
deci, vorba nu de felul în care este 
gîndit un volum, ci de faptul că un 
volum trebuie elaborat în interde
pendență de cele ce urmează (din 
același autor sau temă, serie _etc.)j 
așadar de felul în care este gîndita 
însăși colecția. Virtual, trebuie por
nit de la ideea (avînd în vedere 
principiile editoriale amintite) că ci
titorii colecției nu citesc decît căr
țile acestei colecții și că în cele din 
urmă — ideal — ea va trebui să 
cuprindă, încetul cu încetul, TOTUL. 
Evident, aici nu este vorba de o 
realitate nemijlocită și mai cu seamă 
imediată, ci de un fel de a vedea. 
Volumele de opere ale lui Sado
veanu — am fost asigurați de edi
tură, vor fi continuate pînă la epui
zare. (Faptul că criteriul este altul 
uneori decît cel istoric — este unul 
tematic —, nu schimbă lucrurile). •

Si acum alte cîteva observații pe 
marginea aceleiași colecții. în pri
mul rînd, ritmul apariției : trec 
uneori prea multe săptămîni pînă 
să apară un nou număr. Editura ne 
asigură că în nouăzeci la sută dintre 
cazuri, aceste strangulări se dato
rează tipografiei. Față de cere
rea tot mai mare a cititorilor, edi
tura propune introducerea sistemu
lui abonamentelor. Personal, nu cre
dem că acest proiect este realizabil 
— pentru că, să o spunem deschis, 
nu s-ar putea face față cererii. Cel 
puțin într-o primă, etapă. Desigur 
însă că, pînă la urmă, aceasta va fi 
soluția, față de situația în care epui
zarea volumelor, chiar și a titlurilor 
în aparență arhicunoscute, intervine 
la cîteva zile sau chiar ore de la 
apariție. Și cîteva propuneri : să se 
procedeze și la începerea reedi
tării titlurilor de literatură străină. 
Să nu se mai schimbe (la pro
filul și răspîndirea colecției nu 
este nevoie, ba chiar e un de- 
serviciu) titlurile originale ale vo
lumelor. chiar dacă ele apar în sub
titluri. Să se încerce deschiderea unei 
librării proprii, așa cum s-a mai 
sugerat. Ea ar fi un excelent punct 
de atracție și de propagandă, înde
plinind perfect, dacă e abil utilizată, 

, un rol major de informare și de 
colportaj.

Grigore DIMA

teatre
O Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu) : Concert simfo
nic pentru studenții Centrului u- 
niversitar București. Dirijor : Mi
hai Bredlceanu — 20,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30, (sala Studio) : O 
femeie cu bani — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
guțeânu nr. 1) : Iuiius Cezar — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toata 
pînzele sus — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cău
tătorii de noroace — 20.
• Teatrul' „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Iarmarocul pi
ticului Clip — 17, (sala din str. 
Academiei) : Vrăjitorul din Oz
— 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Varietăți 
’68 — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : Adăm și Eva la revistă
— 19,30.
• Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.

Cursuri de pregătire 

pentru examenele 

de grade didactice
în vacanța de primăvară, în- . 

tre 25 martie — 5 aprilie a.c., 
Institutul de perfecționare a ca
drelor didactice din București 
organizează o serie de cursuri 
de pregătire pentru profesori în 
vederea examenelor de acor
dare a gradelor didactice. A- 
ceste cursuri vor avea loc după 
cum urmează :

în București, pentru speciali
tățile : istorie, filozofie, econo
mie politică, pedagogie, psiholo
gie, logică (la Liceul de‘ muzică 
nr. 1, din stjada Principatele 
Unite nr. 63)'; matematică (la 
liceul „Mihai Viteazul") ; fizică 
și chimie (la liceul „Matei Ba- 
sarab") ; științele naturale (pro
fesoarele, la Liceul nr. 10, din 
strada Icoanei nr. 3 ; profeso
rii, la Școala din Calea Grivi- 
ței nr. 199) ; educatoare (la 
liceul „Gh. Lazăr") ; limba la
tină și limba germană (la liceul 
„Mihai Viteazul"). La Pitești, la 
Liceul nr. 1 : limba română 
(cursul de pregătire în vederea

acordării gradelor didactice și 
cursul de perfecționare cu pro
fesorii care predau la clasele 
V—VIII). La Liceul militar din 
Breaza pentru specialitățile : 
limba franceză, limba rusă, 
limba engleză. La Liceul peda
gogic din Buzău : învățătorii 
care funcționează în școlile spe
ciale din întreaga țară.

Asemenea cursuri de pregă
tire vor mai fi organizate și în 
vacanța de vară, între 17—18 
iunie, a.c. la București, pentru 
specialitățile : geografie (la
liceul „Mihai Viteazul") ; educa
ție fizică (la Liceul pedagogic, 
din strada Petofi nr. 16) ; muzică 
(la Liceul de .muzică nr. 1, 
din strada Principatele Unite 
nr. 63) ; desen (la liceul „Matei 
Basarab").

Pentru lămuriri suplimentare, 
cadrele didactice interesate se 
pot adresa inspectoratelor șco
lare județene și I.P.C.D. Bucu
rești, Calea Dorobanților nr. 32.

Semnificațiile unei 
arte a poporului 
vietnamez

Străveche artă, ale cărei începu
turi se pierd in negura mileniilor, 
circul posedă calitatea esențială de 
a putea fi receptat de orice public, 
de oriunde, formele sale spectaculare 
avînd o schemă asemănătoare pe 
toate paralelele și pe toate meridia
nele. Astfel, circul — spectacol in
ternațional — devine limbaj comun, 
pe care grefindu-se caracteristicile 
de specific' național se pot dobîndi 
virtuți de cunoaștere între popoare. 
Osatura comună, specificul se ridică 
deasupra, revelant pentru aparte
nența etnică a trupei reprezentante. 
Spectacolul Ansamblului de circ din 
Republica Democrată Vietnam se o- 
rîhduiește tocmai pe această specifi
citate care îmbracă numerele obiș
nuite pînă la perfectă fuziune. Un 
număr de mers pe sîrmă se trans
formă, în acest mod, prin ritm, a- 
companiameht, obiecte mînuite și 
costumație într-o „sărbătoare a ti
nerilor", dans național, înglobarea 
tradiționalului specific în tradiționa
lul artei circului.

Ceea ce diferențiază în primul rînd 
spectacolul trupei vietnameze de 
comunele reprezentații este colora
tura politică, adresa satirică precisă 
pe care o au intermezzo-urile comice. 
Reprezentanți ai unui popor eroic, 
trăiți ei înșiși în viitoarea cumplită 
a războiului pentru apărarea liber
tății și unității patriei lor împotriva 
agresorilor imperialiști, interpreții 
răspund cu arta lor evenimentului, 
își trag inspirația din realitatea ime
diată, aruncă deriziunea asupra ina
micului— este și aceasta o formă de 
luptă, un act propulsator de ener
gie. în scene comice, din familia 
farselor populare sau din cea a pan- 
tomimei, dușmanul este pus sub 
semnul grotescului și astfel stigmati
zat. Giumbușlucul plin de candoare 
și naivitate nu se mai întoarce, așa
dar, asupra clovnului — personaj în
truchipare de slăbiciune omenească 
sau hîtru mînuitor al hohotului de 
rîs. Grotescul, subliniat de machiaj 
sau mască și de costum, destramă 
gestul emfatic al agresorului, îl su
pune unei justițiare ființe cu o i- 
mensă pușcă în. mînă. O „acrobație 
comică" nu mai este gratuită mișcare 
voltijată, capătă valoare de simbol 
prin prelucrarea elementului de rea
litate : apar „un ofițer mario

netă" și „un ofițer american", nu 
doi interpreți în costum neutru. In
terludiile comice, care acoperă pau
zele dintre numere, au devenit în 
spectacolul circului vietnamez mo
mente de dură satiră politică, deci 
punct de greutate, nu pasageră de
monstrație umoristică. Numere în
tregi au dobîndit titluri și conținut 
revelator: „Pantomimi despre esca
ladarea războiului în Vietnamul de 
nord" sau „Americani, afară din 
Vietnam !“

Unul dintre numerele din program 
purta în ■ sine sugestia atmosferei 
ce domnește pe îndepărtatul terito
riu vietnamez: „Muncim cu bucurie 
și sîntem gata oricînd de luptă", 
reflectare de specific în îmbinarea 
muncii creatoare cu conștiința răs
punderii patriotice.

Fără să fie predominant sau os
tentativ, elementul folcloric se gă
sește imprimat cu măsură în fie
care dintre numere și în aspectul 
exterior al reprezentației. Acompa
niamentul muzical cu o linie melo
dică ușor de receptat pentru audito
riul european păstrează însă ritmici
tăți orientale, creatoare dă atmos
feră. Costumele, îmbinare de port 
național și de îmbrăcăminte utilă 
numărului de circ, cuceresc prin ne
așteptate combinații coloristice — 
o stridență ciudată, dar expresivă, 
un fel de iluzionare din violența 
nuanțelor alăturate. Prin toate a- 
ceste trăsături de specificitate, deo
potrivă cu entuziasmul și dăruirea 
în virtuoase execuții de numere di
ficile, trupa vietnameză s-a făcut 
purtătoarea unui mesaj de artă.

Florica ICHIM

★

După un turneu de două săptă
mîni întreprins în orașele Bucu
rești, Ploiești și Constanța, Ansam
blul de circ din R. D. Vietnam, 
format din peste 50 de persoane, 
a părăsit luni seara țara noastră.

Artiștii vietnamezi au fost salu
tați la plecare de reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, precum și de Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, și membri ai ambasadei.

FALSUL PRESTIGIU

PROFESORAL
Există la noi un prestigiu 

intrinsec al titlului de pro
fesor derivînd din prestigiul 
tradițional al școlii românești, 
din autoritatea profesională 
și morală a oamenilor care 
i-au clădit renumele, din res
pectul secular cultivat de po
por față de învățătură. Acest 
prestigiu crește considerabil 
o dată cu transformarea șco
lii în principalul factor de 
cultură și civilizație al na
țiunii noastre socialiste și pe 

.măsura îndeplinirii tot mai 
complete a înaltei misiuni 
încredințate azi slujitorilor 
școlii.

Evident, autoritatea omu
lui de la catedră e conferită 
în principal de competența 
și erudiția sa, de spiritul de 
disciplină pe care știe să-l 
promoveze în favoarea cre
ării unui climat propice apro
fundării sistematice a cunoș
tințelor, a educării multila
terale a elevilor. Măsurile i- 
nifiate de conducerea de par
tid și de stat în vederea creș
terii rolului școlii în ansam
blul operei de pregătire pen
tru muncă și viață a tinere
tului conduc, implicit, la creș
terea prestigiului corpului 
profesoral, a cărei influență 
și răspunderi educative se in
terferează și mai mult cu o- 
bligațiile educative familiale 
de după orele de școală. 
Profesorul e dator prin de
finiție să fie deopotrivă das
căl și tutore — mai pre
cis un al doilea părinte — 
obiectiv și atent, generos'și 
sever în fructificarea expe
rienței sale pedagogice.

Dar se pune firesc între
barea : e de ajuns să ai în 
buzunar o diplomă de pro
fesor ca aureola profesiei să

se răsfrîngă și asupra ta ? Căci 
prestigiul profesorului nu este 
nicidecum o noțiune abstractă, . 
ci suma autorității fiecărui 
dascăl în parte.

Există un paradox ce se 
relevă, aproape fără excep
ție în școli, la o cît de a- 
ientă cercetare a psihologiei 
elevilor. Profesorii exigenți, 
la obiectele cărora se acu
mulează multe note mici, co- 
rijenți și chiar repetenți, care 
nu închid ochii în fața nici 
unei încălcări a disciplinei 
sînt, de regulă, cei mai sti
mați și prețuiți de elevi. Dar 
notele pe care le înscriu în 
catalog nu le conferă de la 
sine autoritatea. Profesorii 
prestigioși sînt pretențioși, nu 
însă și absurzi în cerințele 
pe care le formulează în tla- 
să. Ei pretind cunoștințe doar 
după ce le oferă cu compe
tență și generozitate lâ fie
care lecție.

Notele mici nu pot avea pu
tere magică, în stare să tran
sforme în mod miraculos pe 
neștiuto; în cunoscător, nu 
sînt în stare să determine în
țelegerea problemelor pe 
care profesorul nu le-a expli
cat sau .despre care a vor
bit fără suflet, repetînd ca 
un automat șabloane înfipă-A 
rite cîndva în memorie.

Dimifrie Canfemir scria 
cîndva: „„.neștiutorului nu nu
mai cu cuvînful ci mai vîr- 
tos cu fapta, pildă aievea să-i 
arate*. Cuvintele cărturarului 
moldovean prefigurau o obli
gație profesorală din totdea
una și pentru totdeauna ac
tuală. Mi-a rămas în memo
rie din anii de școală un pro
fesor de liceu cu două di
plome de doctor în științe,

autoritate indubitabilă în ma
teriile pe care le preda, dar 
despre care fiecare nouă pro
moție afla din primele zile de 
școală atîtea întîmplări de do
meniul anecdotei, petrecute 
în decursul anilor încît a- 
tunci cînd intra în clasă chiar 
pentru întîia dată stîrnea o 
ilaritate ce n-o puteau curma 
nici măcar palmele adminis
trate cu dărnicie. Neglijent 
îmbrăcat, cu o postură ame-

puncte 

de vedere

nințătoare, voit impusă ce 
contrasta cu figura lui de „bo
nom" era nevoit, să-și con
sume ora de lecție făcînd 
mai mult ordine decît trans- 
mițînd cunoștințele sale atît 
de vaste. In cele din urmă 
a fost pensionat înainte de 
vreme tocmai pentru a se 
salva prestigiul colectivului 
didactic din care făcea parte. 
E un exemplu pe care sînt 
tentat să-l cred extrem. Dar 
ilustrează concludent că su- 
porfii prestigiului profesoral 
sînt deopotrivă bogăția de 
cunoștințe, orizontul larg cul
tural, măiestria pedagogică și 
atitudinea exemplară în 
școală, în societate. Din pă
cate, nici azi anumiți profe
sori nu se gîndesc la faptul 
că autoritatea lor e dinam.i- 
fafă în clipa în care intră în 
clasă neglijent îmbrăcați, mi
rosind a țuică sau usturoi, 
dacă primesc într-un fel sau 
altul plocoane. Am înfîlnit nu

o dată încercări de a do
bîndi o popularitate ieftină 
prin concesii făcute la aba- 
ierile de la disciplina șco
lară, prin afișarea unui mod 
de a discuta de la „egal 
la egal” cu elevii pînă și 
despre „secretele" cancela
riei sau prin acordarea unor 
note mari fără ca elevii să 
merite. Fără îndoială că ast
fel se poate obține aprecie
rea de „om cumsecade”, de 
la elevii care nu excelează 
prin prea multă exigență. A- 
ceasta nu este însă decît un 
surogat de autoritate și n-are 
nimic comun cu ținuta pro
fesorală.

Firește, autoritatea și-o cre
ează fiecare profesor în par
te. O dată creată însă, școa
la, părinții elevilor sînt datori 
deopotrivă să o apere. Nu 
este exclus, desigur, ca un 
profesor, chiar cu multă ex
periență, să greșească. Dar 
nu este în interesul conlu
crării dintre școală și familie 
să etalăm nepotrivirile noas
tre de vederi cu cele ale pro
fesorilor în fața copiilor și cu 
atît mai mult să le facem 
promisiuni că îi vom „pune 
la punct* pe profesori. A- 
ceasta chiar și pentru mo
tivul elementar că elevul 
tot nu poate contribui cu 
nimic la îndreptarea unor 
practici obiectiv sau su
biectiv greșite. Asemenea o4 
biceiuri, din păcate, frecvent 
înfîlnife în unele familii vicia
ză climatul de colaborare 
strînsă ce trebuie să e- 
xiste între profesori și 
fiecare părinte în par
te. O lege nescrisă a re
lațiilor dintre școală și fami

lie impune ca atunci cînd 
unul dintre părinți ajunge în 
dezacord cu un anume pro
fesor în probleme mai mari, 
sau mai. de amănunt ale e- 
ducațîei, să le discute cu cel 
în cauză sau la direcția șco
lii, dar în nici un caz cu 
copiii. Altminteri, fără voie 
inoculăm copilului credința că 
profesorul lui e nedrept, 
zdruncinăm încrederea în a- 
cesfa. Or, fără încredere pro
cesul instrucfiv-educafiv e 
prea puțin eficace.

Dar o asemenea conduită, 
determinată de rațiuni peda
gogice cît se poate de certe, 
nu este întotdeauna cel mai 
eficace ajutor dat prestigiului 
profesoral, pentru că uneori 
faptele sînt fapte reprobabile, 
oricît am vrea să treacă ne
observate sau ne-am lamenta 
împotriva criticilor publice fă
cute la adresa unor învățători 
sau profesori care nu-și fac 
cum trebuie datoria. E adevă
rat: „află copiii și nu e bine*. 
Ei află însă și altminteri și 
oare nu e mai bine dacă află 
nu numai de săvîrșirea lor, ci 
și despre atitudinea intoleran
tă a societății față de ele ? 
Profesoratul este o activitate 
publică și numai cei ce nu o 
sfăpînesc cu măiestria cuve
nită sau nu o onorează în
cearcă să-și apere autorita
tea ascunzîndu-se de privi
rile altora.

Adevăratul prestigiu pro
fesoral e consecința unei 
înalte răspunderi față de pre
gătirea pentru muncă și viață 
a tinerelor generații, ale com
petenței și erudiției.

Al. POPESCU

In curînd pe ecrane

„Două 
bilete la 
matineu"

Produs în studiourile „Len
film", filmul de factură polițis
tă „Două bilete la matineu" 
redă cercetările întreprinse pen
tru descoperirea unei bande de 
escroci. Pentru a nu dezvălui 
amănuntele intrigii, amintim doar 
că aceste cercetări pornesc de 
la un singur indiciu, în aparen
ță foarte vag: două bilete de 
cinema, folosite ca semn de re
cunoaștere. Regia : Herbert Rap- 
paport. Interpreți : Aleksandr 
Zbruev, Zemfird Țahilova, Igor 
Gorbacev și alții.

cinema
• Răpirea fecioarelor : PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15, BUCUREȘTI (completare Atențiune, ciuperci 1)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Cu toată viteza, înainte ! : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Pentru cîțlva dolari în plus t SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2304 — ora 17 șl seria 2305 — ora 20,30), LUCEA
FĂRUL — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, FESTIVAL — 8 ;
10.30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
• Eroii de la Telemark : CAPITOL — 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30, GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, TOMIS
— 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 10,15 ; 20,30.
O Am întîlnlt țigani fericiți : CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21, GLORIA (completare Atențiune, ciuperci I) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare Cu 
dansatorii maghiari în Grecia) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
• Viață sportivă : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
e Muzicantul : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• împușcături pe portativ : LUMINA (completare Pilule II)
— 9,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
« Cînd tu nu ești : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tom Jones : UNION — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Leul african : TIMPURI NOI (completare Legenda) — 
9—21 în continuare.
• Blestemul rubinului negru : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, ARTA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Sfîntul la pîndă : FEROVIAR - 9,45 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18,45 ; 21, EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,

MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 (Ia toate 
completarea Orizont științific nr. 1/1068), FLOREASCA 
(completare Cu dansatorii maghiari în Grecia) — 9 ; 11,15 •
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Profesorul distrat : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Orizont științific nr. 1/1968) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cel șapte samurai : DACIA — 8—20 în continuare.
• O sută unu dalmațlenl : BUZEȘTI (completare Năică 
pleacă la București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• cine va deschide ușa 7 : CRlNGAȘI (completare Pași 
spre Brăncuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : BUCEGI — 9,45 ; 13 ;
16.30 ; 19,45, AURORA — 9,15 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Comisarul X : UNIREA (completare Armonie) — 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : FLACARÂ — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Șapte băieți și o ștrengărită : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
o Valetul de pică : MIORIȚA (completare Creierul) — 9,15 :
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un nabab maghiar : POPULAR (completare Flora aus
traliană) — 15,80 : 18 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : MUNCA (completare Dațl-ml un 
calmant) — ,14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Căutați idolul : MOȘILOR (completare Miracole) — 15,30 : 
18 ; 20,30, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ocolul : COSMOS (completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dimineți de iarnă : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Haiducii : RAHOVA (completare Lupta internă a spe
ciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : PROGRESUL (completare 
Lauri celor mai buni) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Loana : LIRA (completare Lupta internă a speciilor) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
9 Un bărbat șl o femeie : DRUMUL SĂRII (completare 
Orizont științific nr. 171968) — 15,30 ; 17,30 ; 20.
• Nu uita gara Lugovala : COTROCENI (completare Salut, 
Kenya !) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 O fată fericită : PACEA (completare Pîinea noastră) — 
15,45 ; 18 ; 20,30.

Scrisul 
frumos
(Urmare din pag. I)

dar o detectare a locului comun, o 
obișnuitului, căruia îi putem spune 
liniștiți banalitate (și nu numai la 
lucrări de debut), o mimare a unor 
concepții și tehnici de răsunet mon
dial, dar pe linia curiozităților lite
rare, și mai ales o voită sau orga
nică despărțire de dațele scrisu
lui frumos, ale unui Stil propriu. 
Intîlnim uneori personaje confuze, 
stări absurde, de un absurd exterior, 
gratuit, necondiționat de resorturile 
psihologiei absurdului, în unele lu
crări, vehiculate cu un limbaj, cu 
cuvinte, fraze paupere de orice su
plețe, de elasticitate și strălucire. In 
originea limbilor, cuvintele repre
zentau metafore, frazele erau elogii.

De la descoperirea, de la data in
ventării scrisului, au fost străbătute 
etape uriașe în adîncirea semnifica
ției limbajului și s-au adaos ex
primării, prin semnele alfabetice, in
comensurabile virtuți, care nu pot 
îngădui drumul în declin, oricît ar 
părea unora că vorbele s-au tocit, că 
noțiunile, reprezentările cuvîntului 
s-au sclerozat. Limbajul fenomene
lor naturii, al naturii umane, al miș
cărilor lor și ale sensurilor reale sau 
metafizice, simbolizate, exprimate 
prin scris, nu poate cădea în cercul 
îngust al unei simplificări sinonime cu 
limbajul ființelor primare. Pornind 
pe această pantă, chiar dacă exage
rez, am putea să ne gîndim cu tris
tețe, că dacă nu ne poate nimic in
forma cu precizie, care a fost țara 
și timpul, unde și cînd a prins să fie 
folosită întîia scriere alfabetică, e- 
poca noastră va putea fi desemnată 
— prin anumiți condeieri — ca 
începutul cînd alfabetul și regu
lile sintaxei au fost folosite spre a 
sărăci expresia, stilul.

Stilul înscris este într-un sens si
nonim cu dicțiunea scenică. Expri
marea clară, muzicală, plastica cu
vîntului rostit, are, într-o măsură, 
aceleași legi cu stilul prozei sau al 
poeziei.

Să nu fiu greșit interpretat că aș 
pleda pentru un stil didactic, dacă 
vorbesc de exprimare clară. 
Creangă, Sadoveanu, înscriși în e- 
pocă, și chiar spărgînd laturile e- 
pocii în care au scris, au timbrat, 
adînc și personal, curgerea graiului 
așezat în pagini nemuritor colo
rate.

Matei Caragiale în proză, Arghezi, 
Blaga și I. Barbu în vers, au dus 
mai departe virtuțile cuvîntului, 
ale scrisului adînc, dimensionat în 
esențe, în sensuri. „Ceea ce ne place 
în opera de artă este vizibila și di
ficila încorporare a formei" — spune 
Alain, vorbind despre „Triumful ar
tizanului" — „ce qui nous plait dans 
l’oeuvre d’art, e’est la visible et diffi
cile incorporation de la forme".

Virtutea scrisului frumos este ex
presia absolută care creează trupul 
sau substanța frumosului.

Prin scris frumos nu se exclude o- 
bligația efortului intelectual. Vor
bind despre Mallarme, despre no
țiunea de autor dificil, pe care a- 
cesta o crease în literatura fran
ceză, Paul Valăry dezvăluie proce
sul de creație, laboratorul stilului 
autorului după amiezilor uniforthe, 
care creau obligația efortului inte
lectual : „micile sale compoziții, mi
raculos finisate, se impuneau ca 
tipuri de perfecțiune, într-atît legă
tura cuvintelor cu cuvintele, versu
rilor cu versurile, mișcărilor cu rit
murile erau asigurate ; într-atît fie
care din ele dădea ideea unui lucru 
într-un fel absolut, datorită unui 
echilibru de forțe intrinsece... 
Strălucirea acestor sisteme crista
line, atît de pure și parcă împlinite 
pe toate laturile, mă fascinau. Nu au 
transparența sticlei, desigur ; dar ru- 
pînd într-un anumit sens obișnuin
țele spiritului pe fațete lor și ale 
structurii lor dense, ceea ce se nu
mește obscuritatea lor, nu este, de 
fapt, decît refrigența, reflexele lor 
vii".

Scrisul frumos și clar nu implică 
ideea de edulcorat și claritatea, lim
pezimea nu reclamă nuditatea, fra
zei, limpezimea exterioară, ci acea 
luminozitate interioară transmisă 
prin sentiment care susține ideea.

Multe din versurile care se publică 
cu sentimentul integrării într-o 
zonă de exprimare și concepție 
ultra modernă rămîn nu numai în 
pragul confuziei structurale, sterpe 
de emoția care susține sentimentul, 
care la rjndu-i susține ideea. Poezia 
este un șoc suprem de transmutație 
a ideilor. Acest limbaj are nevoie 
de artificiile meșteșugite ale stilului.

Vorbim de subiect înțelegînd 
prin aceasta conținutul lucrării , de 
proză. Cu aceste rememorări a unor 
lucrări intrate de mult în concepția, 
în conștiința majorității celor ce sînt 
preocupați de fenomenul acordării 
conținutului și al formei, a stilului 
cît și a celor ce se abat conștient 
'sau nu de la aceste legi imuabile, ar 
fi locul să ne gîndim în viitor la 
exemplificări în materie. Publicații
le și volumele pot oferi mostre edi
ficatoare, exemple regretabile și pri
lej de analiză și de reflectare. Lipsa 
stilului în viață, lipsa lui în contu
rarea unei personalități este reflec
tat și în scris. Scrisul frumos poate 
aduce după sine și o modelare, o po
lizare a sensibilei ființe care doarme 
în fiecare univers uman. Rămîne ca 
acest univers uman să se reconstru
iască, să-și apropie un stil. Rămîne ca 
fiece condeier care se ia în serios și 
se caută în adîncuri să-și scoată din 
fîntînile eului limpezimile unui stil 
meșteșugit, luminos, jucînd caratele 
aurului reflectat în adîncuri de cos
mogonii.

Kant spune ’undeva că : „...rațiu
nea omenească este atît de dornică 
să construiască, încît de multe ori, 
clădirea fiind gata ridicată, s-a văzut 
constrînsă să o dărîme ca să afle 
cum să-i așeze mai bine temeliile".

Clădirea unei opere frumos ex
primate cere acest efort al reveni
rilor, al dărîmărilor și reluării unei 
munci susținute care poate înnob*a 
desăvîrșirea formei.

17,30 — Pentru cel mici : Gale
ria de carton — Filmul : Kirl, 
clovnul. 18,00 — Circuitul econo
mic. Transmisiune de Ia între
prinderea „Țesătura"-Iași. 18.30 — 
Curs de limba franceză (lecția a 
8-a). 19,00 — Pentru tineretul șco
lar : Vă place muzica 7 19.30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. Publicitate. 
20,00 — Filmul serial : Thiârry la 
Fronde. 20,30 — Seară de teatru : 
„Io, Mircea, Voievod" de Dan 
Tărchilă. Interpretează un colec
tiv de actori de la Teatrul de stat 
din Constanța. In pauză : Album 
de poezie de dragoste. 23,30 — 
Telejurnalul de noapte. 23,40 — 
închiderea emisiunii.
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Luni, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Janos Fazekas, a 
primit pe Atanas Dimitrov, mi
nistrul 'industriei alimentare din 
R. P. Bulgaria.

industriei alimentare din R. P. Bulgaria
La primire, care s-a desfășurat 

într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Bucur Șchiopu, ministrul in
dustriei alimentare.

(Agerpres)
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Ambasadorul , Republicii Popu
lare Mongole, Togoociin Ghenden, 
a oferit, luni la amiază, un coc
teil cu ocazia aniversării a 47 de 
ani de la crearea Armatei popu
lare mongole.

Au luat parte general-locotenent 
Vasile Ionel, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din 
M.A.E.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
la București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

i (Agerpres)

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 47-a ani

versări a Armatei Populare Mon
gole, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, ge
neral-colonel Ion Ioniță, a trimis 
o telegramă de felicitare genera- 
lului-colonel J. Lhagvasuren, mi
nistrul pentru problemele trupelor 
populare, comandantul armatei 
populare a Republicii Populare 
Mongole.

Ieri In țară : vremea s-a men
ținut călduroasă. Cerul a fost va
riabil, mai mult noros în jumăta
tea de nord a țării, unde au căzut 
precipitații, mai ales sub formă de 
averse. Vintul a suflat potrivit cu 
unele intensificări locale în sudul 
țării. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 6 grade la Joseni 
și Cîmpeni șl 20 grade la Băilești. 
In București : vremea s-a men
ținut călduroasă. Cerul a fost va
riabil. Vîntul a suflat potrivit cu 
unele intensificări. Temperatura 
maximă a fost de 20 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 martie. In țară : vremea 
se menține călduroasă. Cerul va fi 
variabil, mal mult noros în nordul 
țării. Vor cădea ploi locale, mal 
frecvente în Transilvania șl Mol
dova. Vîntul va sufla potrivit pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime în jumătatea de 
nord a țării vor fi cuprinse între 2 
și 7 grade, iar în sud între 4 și 10 
grade, iar maximele în nord vor fi 
cuprinse între 5 șl 10 grade, iar în 
sud între 14 și 20 grade. In Bucu
rești : vremea se menține căl
duroasă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii slabe. Vînt potrivit, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tem
peratura se menține ridicată.

Pe Șantierul naval Galați

Cronica zilei

Din primele șase echipe ale clasa
mentului general, în ordinea pe care 
acesta o avea după jocurile dumini
cii precedente, doar Steaua a reușit 
să smulgă uit punct adversarului său 
din etapa a XV-a ! Celelalte cinci din 
frunte n-au rezistat asaltului forma
țiilor situate undeva pe la mijloc sau 
în partea de jos a clasamentului, 
părăsind terenurile de joc învinse. 
Faptul poate fi considerat de bun au
gur pentru sporirea interesului pu
blicului larg în jurul campionatului 
national. Dar acest interes incontes
tabil nu poate fi alimentat în viitor 
numai de timpul frumos, primăvăra- 
tic. Au fost prezenți aproximativ 
120 000 de spectatori la meciurile eta
pei a XV-a, totuși, se pune între
barea, publicul a fost răsplătit cum 
se cuvine prin calitatea jocului echi
pelor din prima categorie a țării ?, 
vor reveni spectatorii cu plăcere să-și 
ocupe locurile din tribunele stadioa
nelor în etapele următoare ?

Aprecierile asupra meciurilor, nu 
sînt, din păcate, încurajatoare. Cu ex
cepția partidei de la Tîrgu Mureș, 
despre care spectatorii localnici au 
cuvinte bune, la. celelalte întîlniri 
momentele de adevărat fotbal au 
fost foarte rare. Persistă în general

fără orizont tactic, lent 
angajamentul fizic cerut 
modern.

același joc, 
și lipsit de 
de fotbalul _______

Ambăle partide din București s-au 
de'sfășurat în limitele stricte ale me
diocrității calitative, plictisind pe 
spectatori. Publicul bucureștean a ră
mas din nou cu gustul amar pe care-I 
lasă fotbalul pozițional, demodat 
(deși Rapid caută, dar deocamdată nu 
găsește, calea spre unele înnoiri tac
tice). De la Craiova relatările vor
besc despre o dispută anostă, cu pu
ține șuturi pe poartă și portari „șo
meri" ! La Ploiești, reținem din știri, 
jocul a fost nervos și perioade înde
lungate partida n-a cuprins „faze 
demne de reținut“. înaintarea Faru
lui a tras o singură lovitură Ia poar
ta lui Mihai Ionescu ! Clujenii au de

cepționat publicul din Bacău prin jo
cul slab și lipsit de veleități etc. etc.

Un fel de modă a scuzelor își face 
apariția la fiecare început de sezon 
fotbalistic. Adică, stați oameni buni, 
nu ne cereți prea mult și prea multe, 
nouă, antrenorilor și fotbaliștilor, că 
de-abia a început returul! Și trece 
prima etapă, de „acomodare”, la cea 
de-a doua se adaugă șl puțină „gri
pă”, a treia este 
„accidentări” și

Luni dimineața, Reprezentanța 
comercială a U.R.S.S. 
rești și organizația 
„Mashpriborintorg” au 
expoziție tehnică în 
central de expoziții 
Scînteii.

Printre cei prezenți la deschide
re se aflau Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Victor Ionescu, președinte
le Camerei de Comerț, precum și

la Bucu- 
unională 

deschis o 
Pavilionul 

din Piața

Solidari cu lupta eroica 
a poporului vietnamez

MITINGUL OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
în cadrul săptămînii de solidari

tate cu lupta poporului vietnamez, 
luni după-amiază, la Casa de cultură 
a tineretului din Sectorul IV al mu
nicipiului București, a avut loc un 
miting al oamenilor muncii din Ca
pitală, organizat de Comitetul națio
nal de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof, dr, docent Tudor Ionescu, 
președintele Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez.

A luat apoi cuvîntul ing. Traian 
Ispas, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, care a spus 
printre altele : Veștile care sosesc 
din Vietnam vorbesc despre marile 
succese pe care le obține viteazul 
popor vietnamez în lupta sa dreaptă 
împotriva agresorilor imperialiști a- 
mericani și a marionetelor lor de la 
Saigon. Curajul, eroismul lui fără 
seamăn au cîștigat admirația tuturor 
popoarelor lumii.

în neputința lor de a face față 
atacurilor impetuoase dezlănțuite de 
forțele patriotice pe toate planurile 
agresorii americani 
lor au organizat cu furie operații de 
represalii sîngeroase 
vor infringe 
populației din Vietnam.

Crimele săvîrșite de imperialiștii 
americani constituie o sfidare la a- 
dresa moralei și conștiinței omenirii, 
o încălcare flagrantă a principiilor 
dreptului internațional și a prevede
rilor acordurilor de la Geneva. Po
porul român condamnă cu hotărîre 
aceste fărădelegi și cere să se pună 
capăt masacrelor ce au tot mai mult 
caracterul de genocid împotriva 
populației din Vietnamul de sud.

Baza justă a reglementării pro
blemei vietnameze — a spus vorbi
torul — o constituie Declarația în 
patru puncte a R. D. Vietnam și 
programul politic al F.N.E., care se 
bucură de sprijinul țărilor socialiste 
șl de aprobarea largă a opiniei pu
blice din lumea întreagă. Așa cum 
este cunoscut. Partidul Comunist 
Român, guvernul Republicii Socia
liste România, întregul nostru popor 
consideră sprijinirea luptei drepte a 
poporului frate vietnamez ca o înaltă 
îndatorire intemationalistă și îi a- 
cordă în permanentă un sprijin ac
tiv și multilateral, 
miting ne ridicăm 
rîre glasul cerînd 
mericani să pună

și marionetele
în speranța că 

mișcarea patriotică a

întruniți în acest 
cu tărie și hotă- 
imperialiștilor a- 
capăt agresiunii

★

în cadrul Săptămînii de solida
ritate cu lupta poporului vietna
mez, care se desfășoară între 13 și 
19 martie 1968, poporul nostru și-a 
exprimat încă o dată hotărîrea de a 
acorda întregul sprijin, material și 
moral, eroicului popor vietnamez.

Reafirmîndu-și solidaritatea 
lupta sa curajoasă și pentru a

în Vietnam, să părăsească pămîntul 
acestei țări lăsînd poporul vietnamez 
să-și rezolve singur treburile sale 
interne, fără amestec din afară.

A luat apoi cuvîntul Hoang Tu, am
basadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești. După ce a trecut în revistă 
marile succese obținute de poporul 
sud-vietnamez în lupta îndelungată 
dusă împotriva agresorilor americani, 
impasul și deruta în care imperia
liștii au fost puși în urma recen
telor atacuri ale forțelori armate și 
ale populației din Vietnamul de sud, 
vorbitorul a spus : în Vietnamul de 
nord, cu toate că americanii inten
sifică războiul de distrugere, bom- 
bardînd și atacînd zi și noapte orașe, 
inclusiv Hanoiul și Haifongul, sate, 

vzone cu populație densă, uzine, școli, 
pagode, spitale, diguri și baraje, po
porul nostru, sub conducerea clarvă
zătoare a Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, continuă să producă și 
să lupte obținînd mari succese pe 
toate fronturile. Economia națională 
continuă să se dezvolte, industria 
produce fără încetare mărfurile ne
cesare nevoilor populației.

Lupta noastră împotriva agresorilor 
americani îmbracă o importantă sem
nificație. Ea ilustrează un adevăr al ' 
epocii noastre, și anume că în condi
țiile actuale, un popor mic, hotărît să 
se ridice și să-și strîngă rîndurile 
fără a se teme de sacrificii, avînd o 
linie politică și militară justă, știind 
să ducă un război popular, bucu- 
rîndu-se de un sprijin tot mai larg 
pe arena mondială, mai ales în rîn
dul țărilor socialiste, acest popor are 
toate posibilitățile de a Infringe, chiar 
din punct de vedere militar, orice fel 
de agresori, inclusiv pe imperialiștii 
americani care au potențialul econo
mic și militar cel mai puternic din 
lumea capitalistă.

Referindu-se la declarațiile R. D. 
Vietnam din ianuarie și decembrie 
1967, ambasadorul Hoang Tu a spus : 
Poporul nostru iubește pacea, dar 
pacea adevărată, strîns legată de in
dependență și libertate, nu pacea 
falsă, pacea sub cișmele agresorilor. 
Dacă S.U.A. doresc într-adevăr con
vorbiri, ele trebuie să înceteze ne
condiționat bombardamentele și orice 
alte acte de război împotriva R.D. 
Vietnam. Conducătorii americani se 
încăpățînează însă de a vorbi doar 
despre o încetare condiționată a bom
bardamentelor. Cramponîndu-se de 
această poziție, care nu poate fi sus-

★

cu
veni

★

în sprijinul cauzei sale drepte, U- 
niunea Generală a Sindicatelor din 
România a hotărît să acorde Fede
rației Sindicatelor din Vietnam și 
Uniunii Sindicatelor pentru elibe
rarea Vietnamului de sud un ajutor 
material de două milioane lei, 
constînd în medicamente, alimente 
și alte produse.

★

ani-Cu prilejul celei de-a 18-a 
versări a Zilei luptei antiimperia- 
liste în Vietriam, Comitetul na
țional de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez și Liga ro
mână de prietenie cu popoarele 
din Africa și Asia au trimis me
saje Comitetului Central al Fron
tului patriei “ 
Comitetului 
Național de 
mul de sud.

în mesaje 
român, exprimîndu-și simpatia și 
admirația față de lupta curajoasă 
a poporului vietnamez pentru li
bertate. independență și apărarea 
ființei naționale, condamnă cu in
dignare noile crime ale imperia
liștilor americani și ale marionete
lor acestora împotriva populației 
vietnameze, cere să se pună capăt 
imediat și necondiționat bombar
damentelor și oricăror acte de 
război împotriva R.D. Vietnam, să 
înceteze agresiunea imperialistă

din R.D. Vietnam și 
Central al Frontului 
Eliberare din Vietna-

se arată că poporul

în Vietnamul de sud, poporul viet
namez să fie lăsat să-și hotărască 
singur soarta, fără amestec din a- 
fară. Mesajele exprimă, totodată, 
hotărîrea poporului român de a 
acorda bravului popor vietnamez 
întregul său' sprijin material, poli
tic și moral pînă la cucerirea depli
nă a victoriei asupra agresorilor 
americani.

De asemenea, în cadrul Săptă
mînii de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, organizațiile de 
masă și obștești din țara noastră 
— Uniunea Generală a Sindicate
lor, Uniunea Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Studen
ților, Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul național pentru a- 
părarea păcii — au trimis organi
zațiilor similare din R.D. Vietnam 
și din Vietnamul de sud telegrame 

,prin care își exprimă solidaritatea 
'lor frățească cu lupta eroică a 
poporului vietnamez.

(Agerpres)

ținută, ei fac să apară și mai clară 
atitudinea corectă a guvernului R. D. 
Vietnam în comparație cu declarațiile 
lor înșelătoare de pace, dezvăluindu-și 
astfel natura agresivă. Dacă Statele 
Unite continuă agresiunea, poporul 
vietnamez este hotărît să lupte pînă 
la victoria finală.

D.upă. ce a vorbit despre ajutorul 
pe care țările socialiste frățești îl 
acordă poporului vietnamez în lupta 
sa eroică, vorbitorul a spus : „Folo
sim acest prilej pentru a exprima 
mulțumirile noastre sincere Partidu
lui Comunist Român, guvernului și 
poporului frate român, pentru spriji
nul și ajutorul moral, material, po
litic și diplomatic prețios ' și eficace, 
acordat”. >

în încheierea mitingului a fost a- 
doptată o Moțiune în care se arată 
printre altele :

„Exprimîndu-ne sprijinul hotărît 
față de declarațiile recente ale gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam și Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, condam
năm cu tărie fărădelegile comise de 
agresorii americani și 'marionetele 
lor. Reafirmăm și cu acest prilej 
solidaritatea fierbinte a întregii na
țiuni române cu lupta eroică a po
porului vietnamez, hotărîrea nestră
mutată de a-i acorda și în viitor în
tregul sprijin material, politic, moral 
și diplomatic, pînă la cucerirea vie; 
toriei depline”.

(Agerpres)

I. S. Ilin, ministru consilier la 
, Ambasada Uniunii Sovietice la 

București.
'• Cu acest prilej au vorbit G. I. 

Nikolaev, reprezentantul comercial 
al Uniunii Sovietice, și Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Camerei 
de Come'rț.

Expoziția rămîne deschisă pînă 
în ziua de 28 martie.'

★

La Grupul școlar al Ministeru
lui învățămîntuîui din B-du] La
cul Tei din București a avut loc 
luni dimineața festivitatea de des
chidere a primei școli de progra
matori pentru mașinile electronice 
de calcul.

Prima de acest gen în țara noas
tră, școala de programatori pentru 
mașinile electronice de calcul va 
avea ca durată un an de studii, 
eșalonat în două semestre de cîte 
15 săptămîni, iar vacanța se va 
desfășura în cursul lunilor iulie și 
august. După terminarea cursurilor 
— predate de profesori din cadrul 
Universității și Institutului poli
tehnic din București — absolven
ții vor fi repartizați în centre de 
calcul, mari uzine, întreprinderi 
industriale și unități economice.

în cadrul acestor acțiuni, menite 
să modernizeze învățămîntul de 
toate gradele, se înscrie~și organi- 
zarea-peste cîteva luni a cursuri
lor serale post-universitare pentru 
pregătirea analiștilor, care vor lu
cra în domeniul organizării pro
ducției cu ajutorul mașinilor .de 
calcul. Ele vor funcționa de 3 ori 
pe săptămînă și vor putea fi ur
mate de 
economiști 
resc să se 
direcție.

matematicieni, ingineri, 
din producție, care do- 
perfecționeze în această

Luni dimineața, violonistul Ton 
Voicui împreună cu pianistul a- 
companiator Ferdinand Weiss au 
plecat în Japonia pentru a susține 
pînă la 29 aprilie o serie de con
certe și recitaluri la Tokio, Sap
poro, Nagoya, Yokohama etc.

Tot în Japonia întreprinde un 
turneu de concerte și dirijorul Mir
cea Basarab. El va afrare la pu
pitrul Filarmonicii din Osaka, al 
Orchestrei simfonice din Sapporo 
și al Orchestrei filarmonice japo
neze din Tokio.

(Agerpres)

asezonată cu ceva 
„indisponibilități“,

apoi intervine oboseala „acumulată* 
și așa mai departe.

Să ne permită, totuși, conducerile 
cluburilor noastre să le aducem 
aminte că de ani de zile ne-am cam 
obișnuit cu asemenea pretexte. Mo
dul în care se prezintă și în această 
primăvară pe terenurile de joc fot
baliștii primei categorii dovedește că 
exigența și severitatea încă nu și-au 
făcut loc pe deplin în conducerea 
pregătirii lor competiționale, în asi
gurarea unei perfecte forme atletice, 
în aducerea tacticii fotbalului la ni
velul continental, ca și în perfecțio
narea tehnicii balonului corespunză
tor cu cerințele rapidității jocului 
modern.

Cîteva plăpînde flori timpurii de 
primăvară merită remarca noastră 
după cele două etape ale returului 
campionatului. în formația Rapidului 
își pune candidatura la titularizare 
un tînăr de abia 18 ani, Dumitru. Cu 
vădite calități tehnice șl cu înclina
ții tactice neașteptate pentru puțină
tatea experienței lui, Dumitru se a- 
lătură lui Neagu în prima formație 
giuleșteană. Sînt de semnalat și alte 
nume demne de a reține atenția pu
blicului : Nicolae (Steagul Roșu), Ale- 
cu (Progresul), Caniaro (A.S.A. Tg. 
Mureș). Toți acești adolescenți intră 
în front cu alții care au simțit de 
acum mirosul „prafului de pușcă” : 
Tătaru II (Steaua), Grozea (Petrolul), 
Dumitrache și Dinu (Dinamo), Lică 
(,,U“-Cluj), formînd laolaltă eșalonul 
viitorului. Să sperăm că prin aportul 
competiției special destinate tinere
tului, contingentul acesta va crește ■. 
în măsură satisfăcătoare.

Valeriu MIRONESCU

\

MINUTUL DE RELA
XARE : 91

Brașov. Minutul
Necula a „deschis" 
rul pentru Steagul

v:
erorile se răzbună — cînd 
relaxarea nu este amînată 
după minutul 90 .

63: 
sco- 

„ roșu ; 
îmbrățișări, sărutări, feli
citări.

Minutul 79 : Nuțu rea
lizează egalarea. Scena 
întîi se repetă, dar cu alți 
actori.

Minutul 85 tînărol Ni
colae, cu un efort limită, 
readuce victoria de par
tea echipei sale.

Tg. Mureș. Minutul 53 : 
Tătaru readuce, o clipă, 
pe stadion imaginea fra
telui său mai mare, co- 
piindu-1 în execuția teh
nică ce a însemnat golul 
Stelei. Efuziunile lirice ale 
colegilor săi mai vîrstnici 
mai că-1 înăbușe.

Minutul 59: Dumitriu 
III reușește un gol ce are, 

-Pentru întreaga sa com
portare din meci, valoa
rea poantei într-o epigra
mă, Inutil comentariul 
privind recunoștința coe
chipierilor.

Deci... minutele 63, 79, 
85... 53, 59. Oare nu este 
izbitoare gruparea goluri
lor într-o anume perioadă 
a partidei ? O repetată 
eroare tactică: după în
scrierea primului gol, ur
mează euforia victoriei 
„gata asigurate". Or, lu-

IN CERC RESTRÎNS 
SAU DISCUȚIE PU
BLICĂ

Printr-un comunicat de 
dată recentă, F. R. Fotbal 
readuce în discuție unul 
dintre „nodurile gordierie" 
(că are mai multe I) ale 
fotbalului nostru : regula
mentul de transferări.

Oare nu s-ar putea su
pune ciiscufiei publice pro
iectul noului regulament de 
transferări ? In alte domenii, 
nu mai pujin importante, 
consultarea opiniei publice 
este — de mult — la loc 
de cinste.

„CAZUL NEAGU" ȘI 
ALTELE...

O jumătate de oră pînă 
la sfârșitul meciului Ra
pid — U.T.A. Balanța încă 
nu s-a înclinat definitiv

tînărol jucător rapidist pă
răsește terenul sub aceas
tă umbrelă... demorali
zantă.

„Cazul Neagu" nu e 
singular. Nu numai în 
fotbal, ci și în alte ra
muri sportive se 
plă, din păcate, 
reușitele de-o zi 
nerilor ce bat la 
consacrării să fie 
mai scump de către o 
parte din public. Cu e- 
feote nocive pentru viitoa
rea lor evoluție.

întîm- 
ca ne- 

ale ti- 
poarta 
taxate

După ce se subliniază că 
cel în vigoare are defi
ciente, se anunfă că acesfea 
(deficientele) sînf în curs de 
rezolvare prin întocmirea u- 
nor • noi criterii de transfe
rare. Este o inițiativă nor
mală, ce ar putea avea 
multiple efecte pozitive în 
viafa fotbalistică de la noi. 
Ceea ce ne obligă, însă, 
să scriem aceste rînduri e 
că, după cum se vede, 
F.R.F. își propune să rezolve 
problema în cerc relativ re- 
strîns.

spre o echipă sau alta. Pe 
bancă, antrenorul Va
lentin Stănescu este mis
tuit de incertitudine. Și 
hotărăște. îl va schim
ba pe Neagu cu Dinu. 
Neagu a jucat slab, 
poate chiar foarte slab. 
Face semn lui Dinu să 
intre pe teren. Și Neagu 
iese. Amărit.

„Tribunele" sînt mai 
mult decît sarcastice. Vin, 
de acolo, spre Neagu in
vective — ce nu pot fi 
reproduse aici. Și foarte

TIMP PIERDUT?
în locul noului campio

nat de rugbi, amînat să 
înceapă la toamnă, forul 
de specialitate a progra
mat pentru această pri
măvară o competiție de 
tranziție : „Cupa primăve
rii".

Ce ne oferă însă rugbiștii 
noștri fruntași la primele 
lor contacte publice cu 
balonul oval ? Din păcate, 
înșiși specialiștii, în des
tule momente binevoitori 
și îngăduitori cu elevii 
lor, constată începutul 
greoi, plictiseala parcă a 
rugbiștilor, chiar sau poa
te mai ales a celor cu o 
bogată experiență. în a- 
tari condiții — competi
ția poate deveni o pier
dere de timp pentru toți.

AIN
• După consumarea a 6 runde, în 

turneul internațional de șah al Ro
mâniei conduc Gipslis (U.R.S.S.), Bi
lele (Ungaria) și Jansa (Cehoslovacia) 
cu cîte 4 puncte, urmați de Drimer 
(România) cu 3,5 puncte. în runda de 
aseară, Drimer a cîștigat la Wade, 
iar Bilek l-a învins (în 19 mutări) pe 
Florin Gheorghiu. A fost consemnată 
remiza în partidele : Troianescu-Gips-

CÎTEVA RÎNDURI
lis, Ciocîltea-Tringov și Ghițescu-Jan
sa. Astăzi, cu începere de la ora 16,30, 
în aula Institutului de petrol și gaze 
are loc runda a 7-a.

• Sala Dinamo din Capitală a găz
duit aseară întîlnirea de lupte greco- 
romane dintre selecționatele Româ
niei și R. S. S. Bieloruse. Victoria a

revenit sportivilor români cu scorul 
de 5—3.

• Suedezul Eric Pettersson a cîști
gat etapa a 4-a, Batna — Skikda 
(209 km) a cursei cicliste Tour 
d’Annaba. în același timp cu învingă
torul — 4h 45’ — au sosit și cicliștii 
români Gh. Moldbveanu și Ion Stoica.

în publicistica vest-germană a deve
nit un lucru obișnuit de a se scrie 
despre tendințele ce 
situația din Republica Federală. To
tuși, noțiunea tendințe, reflectă în- 
tr-un mod incomplet frămîntările de 
pe scena politică vest-germană care, 
timp de aproape 20 de ani — sub 
semnul reconstrucției și refacerii de 
după război — s-a asemănat cu su
prafața, netedă ca de oglindă a unui 
lac nemișcat, dar care acum este răs
colită de convulsiuni tot mai puter
nice.

Perioada lipsită de conflicte grave, 
a anilor ’50 și din prima jumătate 
a deceniului al 7-lea, a apus. Timp 
de aproape două decenii, grupa
rea politică din jurul lui Adenauer 
a reușit, în mare măsură, să canali
zeze voința politică a populației și să 
amorțească activitatea ei pe scena so
cială. Lozinca lansată de Adenauer; 
„nici un fel de experiențe" a cores
puns felului de gîndire al unei gene
rații care se străduia să biruiască tre
cutul ei nazist și care, după o pe
rioadă de nevoi aspre și lipsuri acute, 
nu dorea nimic altceva decît să pro
fite nestingherită de o relativă bună
stare.

Mai tîrziu însă, pe scenă și-a făcut 
apariția o nouă generație, neîmpovă
rată de evenimentele triste ale dicta
turii hitleriste. Acest tineret pune în
trebări insistente. El își dă seama 
că în Republica Federală se ma
nifestă contradicții adînci în toate 
domeniile vieții — politic, eco
nomic și social. Un număr tot mai 
mare de oameni — în universități, 
birouri și întreprinderi — își mani
festă voința de a nu capitula în fața 
forțelor care nu sînt dispuse să țină 
seamă de realități, atît pe tărîmul po
liticii interne și externe, cît și pe cel 
social și economic.

Nemulțumirilor de mult acumulate 
li se adaugă acum dezamăgirea pro
vocată de tergiversarea soluționării 
altor probleme vitale care preocupă 
națiunea. Este fără îndoială că atracția 
generației mai tinere față de proble
mele politice, precum și elanuj ei ne
împovărat de trecut, atj contribuit, în 
mare măsură, la declanșarea în viața 
politică a Republicii Federale a unei 
mișcări care, in nici un caz, nu se li
mitează numai la tineret. Discuțiile și

caracterizează

disputele privind problemele cruciale 
care, în condiții democratice' normale, 
ar trebui să se desfășoare în parla
ment și în sînul partidelor, au loc 
astăzi în cadrul unei largi opoziții ex
traparlamentare — în universități, sin
dicate, întruniri și pe stradă. Se caută 
soluții pentru probleme a căror rezol
vare a fost amînată ani de-a rîndul, 
soluții care să țină cont de realități.

Să începem cu problema germană. 
De ani de zile, în Republica Fede-

declarația Uniunii asociațiilor studen
ților germani — care grupează circa 
300 000 de studenți din Republica Fe
derală — că fără o recunoaștere, po
trivit normelor internaționale, a celui 
de-al doilea stat al națiunii germane 
este de neconceput o normalizare a 
relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G.

Intr-un mod asemănător se pune și 
problema frontierelor. Acum cîteva 
zile, la 2 martie, un grup de cunos
cute personalități — așa-numitul „Cerc

mocrație" și asociația „Pentru apăra
rea democrației", care și-a propus 
drept sarcină apărarea constituției îm
potriva legilor excepționale. Aceste 
două mișcări reunesc oameni de dife
rite profesiuni, concepții și apartenen
țe politice, oameni cărora le este apro
piată cauza menținerii păcii și a de
mocrației.

Centrul de greutate al activității 
lor se află în Uniunea sindicatelor 
vest-germane care, avînd 6 000 000 de

Manifestări pentru
teJ»

democratice
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CORESPONDENȚA DIN DUSSELDORF
DE LA WALTER BLOCH, PUBLICIST VEST-GERMAN

rală nu se adoptă nici o hotărîre pe 
tărîm politic, economic sau social, 
care, în virtutea lucrurilor, să nu țină 
seamă de existența celui de-al doilea 
stat german. Totodată, refuzul de a 
recunoaște de jure existența celui 
de-al doilba stat german, pretenția de 
a reprezenta și pe cei 17 milioane de 
cetățeni ai R.D.G., și-au pierdut spri
jinul din partea populației R.F.G. în 
ultimul timp, se intensifică considera
bil în Germania occidentală cererea 
de a se duce tratative între R.F.G. și 
R.D.G. pe baza deplinei egalități în 
drepturi, cerere cară se bucură de 
sprijinul oamenilor aparținînd tuturor 
păturilor. Presat din toate părțile, can
celarul federal s-a văzut nevoit să a- 
dopte o poziție mai flexibilă. Dar s-a 
dovedit că concesiile obținute sub pre
siunea opiniei publice sînt insuficien
te, rămînînd în urma necesităților. 
Recent, cancelarul federal Kiesinger 
a trebuit să ia cunoștință de

Bensberg" — a dat publicității un 
„Memorandum privind problemele 
germano-poloneze", în care se de
monstrează pe larg necesitatea recu
noașterii frontierelor cu Polonia.

O largă mișcare de rezistență s-a 
dezvoltat și în legătură cu două dintre 
cele mai importante probleme de po
litică internă : năzuința cercurilor mi
litariste spre înarmarea atomică și in
tenția, ca în „cazuri de tensiune" și 
în caz de război, să se poată guverna 
prin restrîngerea drepturilor demo
cratice fundamentale, cu ajutorul așa- 
numitelor legi cu privire la starea ex
cepțională. Din mișcarea de protest 
împotriva tendinței de înarmare ato
mică și împotriva legilor excepționale 
s-au născut două organizații care, cu 
timpul, au cîștigat o largă popularitate 
în rîndul populației : marșul de pri
măvară al adversarilor înarmării ato
mice, a cărui titulatură oficială este 
„Campania pentru dezarmare și de-

membri, este cea mai mare organiza- 
De mult 
limitează 
sociale și 
datorește 
mod evi-

ție din R.F. a Germaniei, 
timp, sindicatele nu se mai 
la lupta pentru revendicări 
economice. Iar aceasta se 
faptului că ele și-au dat în 
dent seama că aceste probleme pot 
fi abordate și rezolvate numai într-o 
strînsă legătură cu celelalte aspecte 
politice ale societății.

Mișcarea de protest a studenților a 
pornit de la revendicarea lărgirii drep
tului 'lor de a contribui la elaborarea 
deciziilor forurilor conducătoare ale 
universităților și pentru o reformă a 
învățămîntuîui superior, de mult sca
dentă. în scurt timp însă, critica lor 
nu s-a îndreptat numai împotriva sis
temului învechit de organizare a învă- 
țămîntului în școli și școli superioare, 
care descurajează pe studenți și îm
piedică dezvoltarea unei atitudini cri
tice, ci și împotriva întregului „sis
tem". Cît de cuprinzătoare sînt reven
dicările studențești reiese din gama 
de rezoluții care au fost adoptate la 
congresul din Mfinchen al Uniunii a- 
sociațiilor studențești. în afară de re
forma învățămîntuîui superior, rezo-

Iuții ale congresului se ocupă de po
litica în problema germană, protes
tează împotriva restrîngerii libertății 
presei de către concernul Springer, 
împotriva legilor excepționale și, nu 
în ultimă instanță, se ocupă de răz
boiul din Vietnam. în acest punct, 
reprezentanții studenților devin pur
tătorii de cuvînt ai unor largi cercuri 
ale populației atunci cînd declară t 
„Uniunea condamnă guvernul S.U.A. 
și guvernele care depind de acesta, 
deoarece săvîrșesc crime împotriva 
poporului vietnamez și împotriva pro
priilor lor popoare. Ea cere guvernu
lui S.U.A. să înceteze imediat și ne
condiționat bombardamentele asupra 
teritoriului R. D. Vietnam".

Această prezentare, nici pe departe 
completă, a opoziției din Republica 
Federală, dovedește multiplele ei ten
dințe. Lipsește totuși o înmănunchiere 
a forțelor care ar fi în stare să spo
rească eficiența luptei forțelor pro
gresiste și democratice. încercările fă
cute în trecut în această direcție de 
către Uniunea germană a păcii, au 
rămas la începutul drumului. O nouă 
încercare, pe plan regional, propunîn- 
du-și obiective similare, a fost între
prinsă, acum cîteva luni în landul 
Baden-Wiirttemberg prin constituirea 
„Stîngii democrate". Deocamdată, 
vacuumul politic de la „stînga 
P.S.D.G " este încă mare. Pentru că 
P.C. din Germania este interzis do 
aproximativ 12 ani și este nevoit să 
ducă o luptă grea pentru ă-și redo- 
bîndi legalitatea.

Necesitatea strîngerii forțelor de o- 
poziție este mare, iar premise obiec
tive există. Acest lucru reiese și din 
următorul fapt, petrecut recent. La 
5 martie s-au întrunit la Universita
tea din Koln, la invitația unui comitet 
studențesc și a Sindicatului lucrăto
rilor din industria metalurgică, mal 
multe sute de studenți și muncitori 
din uzinele „Ford" din acest oraș, în 
scopul de a discuta ce pași comuni 
trebuie să întreprindă muncitorii și 
studenții pentru a impune revendică
rile lor în întreprinderi și școli supe
rioare. într-o rezoluție votată cu o 
majoritate covîrșitoare, rezultatul a- 
cestei consfătuiri largi a fost consem
nat în lozinca : „Democratizarea în
treprinderilor, democratizarea univer
sităților". Un prim pas a fost realizau
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DELHI 18 — Trimisul special Ager
pres, I. Puținelu, transmite : Lucră
rile Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare au intrat 
în faza finală. Incepînd de luni au 
fost reluate ședințele plenare în care 
sînt ascultate rapoartele comitetelor 
si grupurilor de lucru ale sesiunii. 
'Tot în plenară sînt discutate diver
sele proiecte de rezoluții și recoman
dări. Pînă în prezent au fost supuse 
plenarei conferinței 45 de proiecte de 
rezoluții. Intre acestea se află și 
proiectele de rezoluții privind rela
țiile comerciale între țări cu sisteme 
economice și sociale diferite, inclu
siv problemele comerțului Est-Vest.

Delegația tării noastre este coau
toare la proiectul de rezoluție cu pri
vire la rolul acordurilor bilaterale 
pe termen lung în procesul de sta
bilizare a piețelor pentru produsele 
primare. Acest proiect de rezoluție 
a fost adoptat luni în ședință ple
nară. Rezoluția recomandă țărilor 
membre ale U.N.C.T.A.D. să prezinte 
sugestii privind comerțul cu produ
sele de bază, astfel ca pînă la viitoa
rea reuniune a Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare să se poată sta
bili procedura pentru adoptarea a- 
cordurilor 
produse.

Paralel, 
tele unor 
cru în scopul definitivării proiecte
lor de rezoluții pe care le vor tri
mite spre aprobare plenarei. Lucră
rile unora dintre comitete sînt întîr- 
ziate ca urmare a prelungirii dezbat- 
terilor de principiu, fapt ce a de
terminat pe președintele conferinței, 
Dinesh Singh, să ceară președinților 
acestor comitete să urgenteze în
cheierea dezbaterilor. S-a făcut apel 
să se renunțe la consultarea în prea
labil a grupurilor de contact și să 
se treacă direct la prezentarea pro
iectelor preconizate în problemele de 
pe ordinea de zi a sesiunii care le-au 
fost repartizate. Se așteaptă astfel 
ca în următoarele zile să fie prezen
tate și alte proiecte de rezoluții.

Tn cercurile ziariștilor prezenți în 
marea sală de la Vigyan Bawan, 
unde se desfășoară plenarele confe
rinței, se exprimă totuși ■ îndoieli în 
legătură cu posibilitatea' de a se a- 
junge la un acord între țările „lu
mii a treia" și țările dezvoltate pri
vind chestiunile de bază, printre care 
instituirea unui sistem general de 
preferințe nediscriminatorii și nere
ciproce, organizarea piețelor pentru 
produsele de bază, volumul ajutoru
lui financiar ce ar urma să fie acor
dat tarilor în curs de dezvoltare. Cu 
toate acestea, este evident efortul 
majorității. celor prezenți aici de a 
încheia actualele , lucrări ale Confe
rinței de la Delhi cu unele măsuri 
și recomandări care să fie urmate 
de rezultate practice.

DJAKARTA 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile de 
presă, luni a avut loc la Djakarta 
o demonstrație la care au partici
pat cîteva mii de studenți. Coloa
na de studenți s-a ^îndreptat spre 
clădirea Congresului 
Popular (Parlamentul) 
vea loc i 
jurămîntului 
membri, 
ralul Suharto, care dppă 
ciază agenția Reuter, urmărește în 
felul acesta să-și asigure majorita
tea în parlament. Derponstranții 
purtau pancarte pe care erau în
scrise lozinci ca „Democrația nu 
înseamnă arbitrariu", „Să 
staurată legalitatea".

Congresul se reunește joi 
a numi, potrivit agenției 
Presse,

ceremonia 
de către 

nou numiți

Consultativ 
unde 
depunerii 
cei 119 

de gene- 
cum apre-

fie in-

pentru 
France 

pe generalul Suharto în

funcția de președinte cu puteri de
pline și a hotărî amînarea alegeri
lor generale pînă în anul 1973. 
Aceeași agenție remarcă că stu
denții participanți la demonstrație, 
membri ai Frontului de acțiune 
(Kappi) au cerut ca alegerile ge
nerale să aibă loc în termenul de 
18 luni și ca generalul Suharto să 
rămînă în această perioadă pre
ședinte interimar.

în apropierea clădirii Congresu
lui, împotriva manifestanților au 
fost trimise forțe ale infanteriei 
marine indoneziene care au deschis 
focul. Agenția France Presse arată 
că 20 de studenți au fost răniți. 
Pentru a preveni noi demonstrații 
au fost dislocate în jurul clădirii 
Congresului importante forțe ale 
poliției și armatei indoneziene.

generale asupra acestor

la Delhi continuă ședin- 
comitete și grupuri de lu-

NURNBERG 18 (Agerpres). — în 
cea de-a doua zi a lucrărilor Con
gresului Partidului Social Demo
crat din Germania, liderul partidu
lui, Willy Brandt, a prezentat un 
raport asupra activității P.S.D.G., 
din decembrie 1966 cîrid acest par
tid a intrat în coaliția guverna-

Scrisoarea
C.C. al P.C
din Germania

APRECIERI ELOGIOASE ASUPRA 
PRODUSELOR ROMÂNEȘTI

LA TlRGURILE INTERNATIONALE
TRIPOLI 18 (Agerpres). — Pa

vilionul Republicii Socialiste Ro
mânia la actuala ediție a Tirgului 
internațional de mostre de la Tri
poli a fost vizitat de maiestatea sa 
Fatima, regina Libiei. Presa libia
na continuă să comenteze prezența 
țării noastre la Tirg, remareînd ca
litatea superioară și sortimentul 
produselor expuse. Ziarul „El Riad" 
a publicat fotografii din timpul 
vizitei primului ministru al Libiei 
la pavilionul român și mesajul de 
felicitare adresat vizitatorilor mu
sulmani de către direcția pavilio
nului românesc cu prilejul tradi
ționalei sărbători a Bairamului. Ca 
rezultat al tratativelor comerciale 
desfășurate pe baza mostrelor pre
zentate, reprezentanții firmelor 
mânești au încheiat contracte 
firmele libiene.

★

MUNCHEN 18 (Agerpres). — 
Mănchen s-a deschis tradiționalul 
Tirg internațional de artizanat la 
care participă peste 3 200 de firme 
din 44 de țări. întreprinderile ro
mânești „Cartimex4 și „Tehnoforest- 
export" expun la acest tirg o va
riată gamă de articole de artizanat, 
covoare, împletituri, precum și gar
nituri de mobilă.

Expoziția românească a fost vi
zitată încă în primele ort# dg la 
deschidere de Alfons Goppel. prim- 
ministru al landului Bavaria. Karl 
Schiller, ministrul federal al eco
nomiei, precum și de ministrul eco
nomiei și comunicațiilor din Bava
ria, primarul orașului Munchen,

președintele Asociației centrale a 
artizanatului german. Inalții oas
peți au fost primiți de către Mir
cea Năstase, șeful Agenției econo
mice române din R.F.G. Oaspeții 

..am apreciat cu acest prilej frumu
sețea, originalitatea și măiestria cu 
care sînt executate exponatele ro
mânești prezentate.

NURNBERG 18 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Germania a adresat 
prezidiului și delegaților la Con
gresul P.S.D.G., care are loc la 
Nurnberg, o scrisoare însoțită de 
proiectul de program al P.C.G.

„P.C.G., se arată în scrisoare, 
reafirmă solidaritatea și atașamen
tul său cu toți social-democrații 
care militează pentru o politică 
reală de pace și de destindere, pen
tru democrație și progres social", 
în continuare, scrisoarea scoate în 
evidență „posibilitatea unei înțele
geri și colaborări cu Partidul So
cial Democrat, care ar fi spre bi
nele tuturor oamenilor muncii din 
R.F.G. și al colaborării pașnice cu 
■toate popoarele".

mtentală cu partidul creștin-demo- 
crat. El a caracterizat ca pozitivă 
activitatea pe care Partidul social
democrat a adus-o la înfăptuirea 
actualei politici a guvernului d° 
coaliție. Brandt a reafirmat că, 
după alegerile parlamentare, care 
vor avea loc în 1969, partidul său 
își va păstra libertatea de acțiune, 
lăsînd astfel poarta deschisă pen
tru eventuale alianțe cu alte parti
de politice. Vorbitorul a arătat că 
nu trebuie să se întîrzie formularea 
unei acuzații împotriva Partidului 
național-democrat, partid de ex
tremă dreaptă, ca grupare politică 
neconstituțională.

In cuvîntarea sa, Willy Brandt 
a declarat, printre altele, „Respec
tarea liniei Oder-Neisse, pînă la 
rezolvarea problemei frontierelor 
în cadrul unui tratat de pace, este 
rezultatul unei serii de mai multe 
realități. In consecință, frontierele 
existente în Europa nu trebuie mo
dificate prin forță. Republica Fe
derală a Germaniei este dispusă să 
încheie angajamente în acest do
meniu".

Referindu-se la războiul din 
Vietnam, liderul social-democrat . 
s-a pronunțat pentru o soluție po
litică a acestei probleme.

In întreaga lume continuă acțiunile de protest împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam. La Londra peste 20 000 de demonstranți și-au manifestat 
simpatia față de poporul vietnamez, condamnînd pe agresorii americani. în 
fotografie : Poliția intervine cu brutalitate. 150 de persoane au tost rănite, 

peste 300 arestate
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Imagine din pavilionul românesc al Tirgului internațional de bunuri de 
consum de la Utrecht (Olanda)

Ambasadorul român
la Paris a depus

Monumentul
soldatului necunoscut

de sub Arcul de

au participat: ge- 
comandantul gar- 
Jacques O’Connor,

DUPĂ REUNIUNEA MONETARĂ DE LA WASHINGTON

Duminică seara s-a în
cheiat la Washington, după 
două zile de dezbateri cu 
ușile închise, reuniunea 
membrilor activi ai cartelu
lui aurului. Este vorba de 
băncile centrale din Belgia,
R. F. a Germaniei, Italia, 
Olanda, Elveția, Anglia și
S. U.A. care în anul 1961 au 
hotărît să acționeze în co
mun în vederea menținerii 
prețului oficial al aurului, 
de 35 de dolari uncia. Fran
ța este de asemenea mem
bră a așa-numitului „Pool 
al aurului", dar, de Ia mij
locul anului trecut, datorită 
îndeosebi opoziției ei față 
de privilegiile acordate do
larului în actualul sistem 
monetar al lumii capitaliste, 
ea nu mai participă la o- 
perațiunile acestui cartel.

După • cum se știe, reu
niunea monetară de la Wa
shington a fost convocată 
de urgență la cererea Sta
telor Unite în scopul ela
borării de măsuri menite să 
apere în special dolarul, pu
ternic amenințat de neobiș
nuita „febră a aurului", ca
re a cuprins săptămînă tre
cută principalele piețe fi
nanciare din Occident. Goa
na fără precedent după me
talul prețios, care a deter
minat în cele din urmă în
chiderea principalei piețe a 
aurului din lume — aceea 
din Londra — marca creș
terea continuă a neîncrede
rii deținătorilor de dolari și 
lire sterline în cele 
„monede forte" ale 
capitaliste.

Principala 
ridică după 
netară de 
este : în ce măsură „cei 7' 
au reușit, prin hotărîrile 
luate, să restabilească în
crederea în moneda ameri
cană, care în urma devalo-

rizării lirei șterline suportă 
frontal orice acțiune specu
lativă de pe piața financia-_ 
ră a Occidentului ?

Așa cum se anticipa în 
cercurile de presă vest-eu- 
ropene, „cei 7", la cererea 
guvernului de la Washing
ton, preocupat de puternica 
hemoragie g aurului ameri
can, au decis să nu mai a- 
limenteze piața liberă a au-

necesare pentru ca această 
țară să dispună de „o masă' 
de manevră" de patru mi
liarde de dolari, menită să 
apere moneda britanică de 
acțiunile speculatorii.

Experții financiari
Occident apreciază că co
municatul publicat dumini- 

, că la Washington întoarce 
o pagină în istoria mone
tară a lumii capitaliste.

din

la Washington ca „tempo
rare" și „nedecisive". în a- 
cest sens, un purtător de 
cuvînt al ' Băncii Japoniei 
declara ieri că : „Acordul 
intervenit la Washington 
permite Statelor Unite să 
beneficieze de un nou ră
gaz pentru a redresa ba
lanța lor de plăți și totul 
va depinde de aici înainte 
de succesul acțiunilor în a-

Neîncrederea fată
A

două 
lumii

întrebare 
reuniunea mo- 
la Washington

ce se

de politica americană
se menține

rului și să creeze pe piața 
monetară interoccidentală 
două sectoare : unul rezer
vat băncilor centrale, în ca
re tranzacțiile se vor efec
tua la prețul oficial al au
rului ; altul destinat parti
cularilor, în care prețul va 
depinde de cerere și ofer
tă. Pentru a evita ca unele 
bănci centrale să cumpere 
aur din S.U.A. și apoi să-l 
vîndă la prețuri mai bune 
pe piața liberă s-a conve
nit să nu se furnizeze me
tal prețios în scopul comer
cializării lui. Totodată, Fon
dul monetar internațional 
va acorda Angliei creditele

Scindarea pieței aurului pu
ne capăt liberei convertibi
lități a dolarului și, în a- 
celași timp, încheie misiu
nea inițială 
rului. Noua 
Washington 
și urmează
Conținutul său va depinde 
de evenimentele ce 
vea loc, în special 
reuniunea miniștrilor 
nanțe ai „Grupului 
10“, de la sfîrșitul
martie și după redeschide
rea pieței aurului din Lon
dra, la 1 aprilie. Cu alte 
cuvinte, experții financiari 
consideră măsurile adoptate

a cartelului au- 
filă întoarsă la 
este încă albă 
să fie scrisă.

vor a- 
după 

de fi- 
celor 
lunii

ceastă direcție". Comentato
rul ziarului francez „L’Au- 
rore“ este de părere că mă
surile adoptațe de „cei 7“ 
nu vor duete la nici un re
zultat dacă S.U.A. nu vor 
reduce deficitul balanței lor 
de plăți pentru a pune ca
păt pericolului pe care îl 
prezintă pentru moneda a- 
mericană excedentul de 
lari în străinătate. De 
fel, chiar participanții 
reuniunea monetară de 
Washington subliniază 
comunicatul final că : 
ameliorare substanțială

do- 
alt- 

la 
la 
în 

„O 
a 

balanței de plăți america
ne este un obiectiv de pri
mă importanță’.

Statele Unite au luat însă ( 
în reptetate rînduri o serie 
de măsuri în scopul de a 
echilibra conturile lor ex- ( 
terne, care de 17 ani âcu- 
ză un dezechilibru crescînd. 
Dar, de fiecare dată Casa (
Albă s-a mărginit să re- <
curgă la paleative care nu 
au făcut altceva ■ decît să \
prelungească criza dolarului ■
și a sistemului monetar in- 
teroccidental. Criza aurului ,
prin care trece lumea capi- <
talistă este, potrivit părerii 
exprimate de senatorukame- ,
rican R. Kennedy, „o criză <
de încredere față de Sta- 4
tele Unite și față de poli- ,
tica pe care o urmează în <
prezent". Senatorul ameri- <
can avea în vedere faptul 4
că principala cauză a dez- «
echilibrului cronic al balan- 4
ței de plăți americane o <
constituie uriașele cheltuieli <
militare ale S.U.A. în străi- ' 4
nătate, în special cele le- <
gate de agresiunea ameri- 4 
cană în Vietnam. / 1

Unii observatori de pre- 4
să occidentali sînt de pă- 
rere că — în actuala con- 4
junctură politică din lumea <
capitalistă, caracterizată 4
prin desolidarizarea aproa- <
pe completă a aliaților 4
S.U.A. față de acțiunile a- 
gresive ale 
— disputa 
occidentală 
mai acută, 
nite nu
curme răul de la rădăcină. 
Preocupate de urmările u- 
nei eventuale crize finan
ciare, provocate de slăbiciu
nile dolarului, asupra econo
miei lor naționale, aliații 
S.U.A. își pun tot mai des 
întrebarea : de ce ar supor
ta efectele unei politici gre
șite, fapt ce explică reac- ■ 
țiile lor nefavorabile față de 
continuarea războiului pur
tat de Statele Unite în 
Vietnam.

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Gheorghiu, transmite : 
Noul ambasador al Republicii So
cialiste România la Paris, Con
stantin Flitan, a depus luni o jerbă 
de flori la Monumentul soldatu
lui necunoscut 
Triumf.

La ceremonie 
neral Bockuet, 
nizoanei Paris ;
șeful ceremonialului din Direcția 
protocolului de la Ministerul Afa
cerilor Externe ; Roger Dubut, re
prezentant al Ministerului foștilor 
combatanți, precum și o delegație 
a Comitetului pentru flacăra de la 
Arcul de Triumf, în frunte cu Rene 
Ferrand, vicepreședinte al Comite
tului.

O companie de onoare a prezen
tat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat român și fraheez.

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Ziarul „L’Humanitte" din 18 martie 
publică comunicatul comun asupra 
vizitei pe care o delegație a P.C.F., 
condusă de Jacques Duclos, mem
bru al Biroului Politic al P.C.F. a 
făcut-o în R. D. Vietnam la invita
ția C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam. Delegația P.C.F. 
a avut întrevederi cu președintele 
Ho Și-Min, Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, si cu alți membri 
ai C.C..

Delegația P.C. Francez, se spune 
în comunicat, a reafirmat solidari
tatea de luptă a P.C.F., a clasei 
muncitoare, a democraților și a 
marii majorități a poporului Fran
ței cu Partidul Celor ce Muncesc, 
cu clasa muncitoare și cu întregul 
popor vietnamez.

P.C.F. sprijină fără rezerve po
ziția în patru puncte a guvernului 
R. D. Vietnam și programul po
litic al F.N.E. din Vietnamul de 
sud. Declarațiile americane despre 
„negociere" și „pace" — se arată 
în comunicat, nu sînt decît min
ciuni, menite să camufleze mane
vrele lor de intensificare și de ex
tindere a războiului. Din acest mo
tiv numeroase guverne, cercuri po
litice largi și opinia publică inter
națională aprobă cu hotărîre pozi
ția justă a guvernului R. D. Viet
nam și condamnă cu hotărîre ati
tudinea războinică a autorităților 
americane.

„Cele două delegații — se spune 
în încheierea comunicatului comun 
— își exprimă satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și a solidarității de luptă 
care leagă Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam și Partidul Co
munist Francez, clasele muncitoare 
și popoarele celor două țări și își 
exprimă dorința de a consolida și 
întări fără încetare această priete
nie profundă".

Reprezentanți britanici și 
spanioli s-au întîlnit luni la 
Madrid într-o nouă încercare de 
reînnoire a tratativelor în vederea 
soluționării disputei celor două țări 
asupra Gibraltarului, întrerupte cu 
16 luni în urmă. După 90 de minute 
de discuții, întîlnirea a fost întrerup
tă. Cele două părți se vor întîlni din 
nou miercuri. Un purtător de cuvint 
al ambasadei britanice din Madrid 
a declarat că discuțiile de luni au 
avut un simplu caracter „informa
tiv".

Convorbiri siriano-algerie- 
ne. Ministrul de externe sirian, 
Ibrahim Makhos, care a sosit dumi
nică la Alger, a declarat că va avea 
cu autoritățile oficiale ale țării gazdă 
un schimb de păreri privind pozi
țiile celor două țări în vederea ar
monizării punctelor de vedere în 
probleme internaționale, printre care 
situația din Orientul Apropiat.

Satelitul sovietic „Cosmos- 
206" s-a integrat în siste
mul meteorologic cosmic 
experimental „Meteor". Sa
telitul a fost lansat în urmă cu cîte
va zile pe o orbită circulară, la o 
distanță de 630 km de Pămînt. în 
prezent, pe diferite orbite în jurul 
Pămîntului funcționează trei sateliți 
meteorologici sovietici : „Cosmos- 
144", „Cosmos-184" și „Cosmos-206". 
Sistemul experimental „Meteor" 
funcționează de aproape un an de 
zile, furnizînd cu regularitate date 
despre situația atmosferei 
feței Pămîntului.

și supra-

Gunnar Jarring 
luni dimineața în
Trimisul special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apropiat 
va întîlni în cadrul misiunii sale pe 
ministrul afacerilor externe, Abba 
Eban.

a sosit 
Israel.

Rasiștii rhodesieni nu vor putea fringe voința

/ (Urmare din pag. I)

Washingtonului 
monetară inter- 
va deveni și 
dacă Statele U-

se vor decide să

Gh. CERCELESCU

muncească atunci cînd piintr-un 
miracol găsesc de lucru.

Intensificînd represiunile, regi
mul lui Smith urmărește intimi
darea populației autohtone, de
capitarea și distrugerea forțelor 
patriotice. După cum se știe, re
gimul rasist se pregătește, în pre
zent, să treacă la o nouă etapă 
a manevrelor sale politice : pro
clamarea „republicii* și dotarea 
ei cu o „constituție* redactată de 
experți .de la Salisbury și Preto
ria. Oricine cunoaște situația din 
Rhodesia își poate imagina cu 
ușurință caracterul proiectatei 
„constituții”. Ce poate fi ea alt
ceva decît o consacrare a regi
mului de la Salisbury, cu bine- 
cuvîntarea rasiștilor sud-africani, 
ca și a colonialiștilor portughezi, a 
N.A.T.O., a monopolurilor șl altor 
forțe ale imperialismului, acțiu
ne menită să consfințească robia 
a peste 4 milioane de africani în 
propria lor țară ?

In acest scop, Smith folosește 
toate mijloacele : poliția, armata, 
aviația, diferite grupări reacțio
nare. Una dintre aceste grupări 
este așa-numita „Ligă Candur", 
creată în urmă cu vreo doi ani. 
Ea grupează aripa extremistă a 
partidului lui Smith, „frontul rho- 
desian*. In esență, liga nu e alt
ceva decît o nouă variantă a 
unei vechi organizații teroriste, 
care a activat acum cîțiva ani în 
Rhodesia. De ea se interesează 
îndeaproape Ku-Klux-Klanul, care 
i-a și adresat un mesaj „de sim
patie", propunîndu-i un substan
țial sprijin financiar. s

țărani, muncitori, 
care 

drepturile popu-

Organizația noastră politică, 
Z.A.P.U., luptă pentru eliberarea 
poporului Zimbabwe, pentru e- 
manciparea sa pe baze nerasiste. 
Ea grupează
intelectuali — pe toți cei 
luptă pentru 
lației Zimbabwe, pentru răsturna
rea regimului rasist. Printre alte 
obiective, Z.A.P.U. urmărește, du
pă răsturnarea regimului lui 
Smith, aplicarea votului univer
sal, instaurarea democrației și li
bertăților pentru masele popu
lare, lichidarea tuturor formelor 
de asuprire, combaterea rasis
mului, respectarea demnității u- 
mane și a tuturor valorilor popu
lației țării noastre, crearea con
dițiilor necesare prosperității eco
nomice a țării și poporului, pro
movarea culturii și a tradițiilor 
africane, crearea unei ordini so
ciale drepte și demne.

Pe plan african partidul nostru 
egoperează cu orice mișcare ca
re urmărește același scop, iar pe 
plan internațional înțelege să 
cultive relații prietenești cu toate 
națiunile care luptă pentru apă
rarea păcii, care resping exploa
tarea și asuprirea omului de că
tre om. Partidul nostru înțelege, 
de asemenea, să coopereze cu 
toate forțele internaționale care 
luptă împotriva imperialismului și 
pentru lichidarea colonialismului.

Mișcarea noastră de eliberare 
este organizată pe grupuri de 
partizani, care activează atît în 
zonele rurale, cît și în marile o- 
rașe. Ea este sprijinită de întrea
ga populație. Altfel, n-ar putea 
exista. Luptăm și vom lupta pînă 
la eliberarea poporului nostru.

O expoziție de artă popu
lară românească și de peisa
je din România s-a deschis la 
Paris, sub auspiciile Universității din 
Nantes, Asociației Franța-Romănia și 
a Ambasadei Republicii Socialiste 
România.

Producția de oțel a Marii 
Britanii a scăzut în luna 
februarie cu 6 Ia sută 
în raport cu luna precedentă și cu 
3,7 la sută față de luna corespunză
toare a anului trecut. „British Steel 
Corporation", care a anunțat această 
diminuare, a precizat că producția 
medie de oțel din ultima săptămînă 
a fost de 477 100 tone, iar capaci
tățile de producție au fost folosita 
numai în proporție de 77 la sută, 
față de 79 la sută cît fuseseră utili
zate în luna ianuarie a.c.

Peripețiile unui avion
ANKARA 18 (Agerpres). — în 

timp ce un avion „Viscount", a- 
I părtinind companiei aeriene tur- 
I ce, efectua o cursă între Ankara 
| și Istanbul cu 49 de pasageri la 

bord, una din portierele de la 
cabina piloților s-a deschis brusc 
și pilotul Kemal Karapars a fost 
smuls de.curent afară. Acciden
tul s-a produs deasupra Izmiru- 
lui, la o altitudine de 5 000 de 
metri. Ușa avionului a fost smul
să și a avariat o aripă a acestuia 
și unul din motoare. Pilotul se
cund nu și-a pierdut sîngele rece 
și a preluat comanda avionului, 
încercînd să-l îndrepte spre cel 
mai apropiat aeroport. Din ne
fericire însă el a constatat că 
unul din trenurile de aterizare 
nu mai funcționa. Cei 49 de pa
sageri și membri ai echipajului 
erau amenințați să-și piardă via
ta. După o cursă periculoasă, el 
a reușit, totuși, să aterizeze pe 
aeroportul din Topel. Toată lu
mea a răsuflat 'ușurată. Elicele 
avionului, precum și aripa din 
dreapta, purtau urme de sînge, 
ceea ce permite să se presupună 
că pilotul, smuls din carlinga 
avionului, a fost prins de elicele 
acestuia. Autoritățile turce au 
deschis o anchetă pentru a elu
cida cauzele acestui accident, 
considerat drept unic în analele 
aeronauticii.
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