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Vedere panoramică din zona industrială a Oradei, în continuă dezvoltare

(Continuare în pag. a IV-a)școlare ar trebui să cultive
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Studenți din anul II al Institutului agronomic „N. Bălcescu' tn timpul 
lucrărilor practice la disciplina „mașini agricole'

(Foto : Agerpres)

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXVII Nr. 7649

Congresul al IX-lea al P.C.R., recenta 
Conferință Națională, au pus în fața 
cadrelor din economie sarcina re
dării în circuitul economic a unor în
semnate cantități de materii prime și 
materiale, imobilizate în stocuri ce de
pășesc nevoile curente ale întreprinde
rilor. Ne aflăm în anul de mijloc al 
cincinalului — și viața, practica între
prinderilor ridică tot mai acut între
barea t
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
împreună cu tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al. Prezidiului Permanent, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile P.atilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit miercuri 
delegația Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
condusă de dr. Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A., care face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Inacio 
Batista, membru al Direcțiunii

M.P:L.A., Pascal Luvualu, secretar, 
general al Uniunii
Muncitorilor Angolezi, 
Macedo, conducător al 
de tineret a M.P.L.A.

La primire a participat Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
schimb de păreri în probleme 
interes reciproc, precum și în 
gătură cu situația internațională 
actuală și lupta forțelor progresis
te, democratice și antiimperialiste 
ale contemporaneității.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

de naștere a
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Reportaj de Traian FILIP

Un bogat program
social-economic în fața

Uzina a apărut deasupra 
satului Mioveni, nu depar
te de Colibași, ca un etaj 
tehnic, ca un nou strat de 
civilizație și, pentru oa
menii acestor locuri, eve
nimentul industrial consti
tuie un punct de răscruce. 
Mii de oameni ies din ca
sele lor de țară și pornesc 
zilnic spre cetatea metalică, 
spre una din cele mai fru
moase cetăți metalice pe 
care le-am văzut pînă azi; 
pornesc spre pădurea veche, 
spre pădurea lui Radu An
gliei din Greci, haiducul 
care și-a avut aici sălașul 
în secolul trecut.

M-am oprit întîi la Clu- 
cereasa, pe Rîul Doamnei, 
rîu captat, ca și Argeșul, în 
sistemul hidroenergetic din 
masivul Făgăraș. Rîul ajun
ge pe vechea albie fără să 
pară obosit, iar constructo
rii hidrocentralei de pe Ar
geș au început să execute 
un nou baraj, reținînd la 
Clucereasa peste patru mi
lioane de metri cubi de apă. 
Ani de zile am tot mers la 
Vidraru. Acum cupa gigan
tică e gata. E plină. Motoa
rele electrice murmură sub 
pămînt, în sala turbinelor, 
în cea mai luxoasă sală in
dustrială construită sub pă
mînt. Miracolul s-a produs, 
a intrat în ordinea firească 
a naturii. Acum, pe dealu
rile meșterului Manole, pe 
treptele peisajului împodo
bite cu mînăstiri și ruine 
voievodale, constructorii 
opresc apele din Rîul Doam
nei pentru uzina de autotu
risme, pentru uzina care 
are nevoie de multă apă, 
care are nevoie de aer 
proaspăt, de spațiu și

liniște. Aici, încă de pe a* 
cum, creatorii autoturismu
lui românesc, urmînd un 
model binecunoscut, RE
NAULT 8 MAJOR, se gîn- 
desc la uvertura operei ori
ginale, pregătesc desenele 
noilor tipuri de caroserii.

La patruzeci de metri 
înălțime, în tumul coșului 
de fum înfășurat în foi de 
polietilenă ca un pahar am
balat, ing. Dietrich Schorsch 
ne vorbește despre mun
ca teribilă ce s-a depus 1 
aici, pe această platformă 
spațioasă, astfel încît în mai 
puțin de doi ani uzina să 
poată intra în funcțiune și 
primele două mii de auto
turisme românești să poată 
fi livrate în cursul celui 
de al doilea semestru al a- 

, nului 1968. S-a lucrat în
tr-o pădure defrișată, fără 
drumuri de acces, f?™ con
ducte de alimentare 
fără electricitate, făi 
pregătire de șantier, 
rea a fost atacată 
dată pe toate frontul 
fost ușor să pătruni 
nul pînă aici. N-a f 
să se instaleze linia 
tă tensiune. Nici ui 
pătrat de pămînt n- 
nesăpat, nerăscolit, 
crat uneori în apă 
brîu, în noroaie in 
mașină împotmolită 
altă mașinăria suprt 
aceste condiții, mili 
metri cubi au fost 
deplasați. Apele 
scurg de pe dealur 
cinate au fost dren 
cym există poteci, 
rate, drumuri. Se p, 
cula. Mașinile, loco

(Continuare în pa
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Printre noile județe înscrise pe 
harta patriei ca urmare a măsurilor 
pentru îmbunătățirea organizării ad
ministrați v-teritoriale a țării se află 
și județul Harghita — un ansamblu 
de frumuseți naturale, bogății ale ■ 
solului și subsolului, cu munți împă
duriți și văi fertile, cu orașe și co
mune în plină dezvoltare economică 
și social-culturală,,în care trăiesc și 
muncesc înfrățiți oameni ai muncii 
români, maghiari și de alte naționa
lități, adueîndu-și fiecare contribu
ția la înflorirea Republicii Socialiste 
România.

Perfecționarea structurii adminis- 
trativ-teritoriale permite, și în ju
dețul nostru, valorificarea mai de

Ladislau BRANIȘ
prim secretar al Comitetului 

județean de partid, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 

popular judejean provizoriu 
Harghita

plină a resurselor materiale și uma
ne, favorizînd o amplasare ra
țională a forțelor de producție, o 
dezvoltare rapidă și armonioasă 
a tuturor localităților. Totodată, 
așa cum a arătat tovarășul

Foto': M. Andreescu
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An de an la noi se tipăresc milioa
ne de manuale pentru toate discipli
nele predate în școala gene
rală și în liceu care, prin conținutul 
și calitățile lor didactice, au un rol 
însemnat în procesul instructiv-edu- 
cativ. Dar, evident, perfectionarea 
sistemului nostru de învățămînt in
clude și preocuparea pentru îmbu
nătățirea cărților școlare. în nume-. 
roase corespondente adresate redac
ției, profesori de diferite specialități 
formulează opinii cu privire la con
ținutul și structura manualelor și la

' modalitatea elaborării lor într-o for
mă mai adecvată sarcinilor actuale 

; ale școlii. Deci, cum sînt și cum ar 
Aj trebui să fie manualele școlare ?

Iată un prim răspuns : „în Studiul 
' Ministerului Invățămîntului se arată, 

pe bună dreptate, că cea dintîi cale 
de perfecționare a manualelor șco
lare este mai buna lor structurare, 
în așa fel încît rolul preponde
rent să revină sistemului de gîndire, 
raționamentului logic, prezentării 'în 
paginile cărții a unor viziuni unitare 
și sintetice asupra fenomenelor stu
diate — arată prof, emerit Alexandru

ELABORARE

Dabija. Formularea unei asemenea 
cerințe e cu atît mai necesară cu 
cît, prin modificările aduse în ultimii 
ani unor cărți școlare, s-a ajuns 
deseori Ia eludarea esențialului. 
Cauza ? Unii autori și redactori ai 
Editurii didactice și pedagogice, par- 

■ tizani ai „războiului" declarat — cu 
cel mai științific temei — împotriva 
tuturor tendințelor de a face din 
manualele elevilor tratate, au căzut 
în mrejele unei greșeli serioase. Ma
nualul de anatomia și fiziologia omu
lui, de pildă, initial avea o formă 
foarte întinsă. Acum este concentrat 
la maximum și, din această cauză, 
a devenit foarte greoi. O serie de 
elemente esențiale fiind presupuse 
știute, firul logic al expunerii a 
fost segmentat. Datorită unor opera
ții similare, în manualul de zoologie 
pentru clasa a X-a, lecția cu conclu,- 
ziile științifice asupra unui capitol 
a ajuns la... început. Din aceste, prac
tici derivă și un alt neajuns : lecțiile, 
nefiind subordonate unor principii 
mai largi, devin schematizate,, sînt 
reduse la aceleași părți. Cred că ma
nualele școlare' ar trebui să cultive

millt metoda comparatismuluî fapte
lor, să apeleze la explicații cauzale 

l care să-i formeze elevului o viziune 
sistematică asupra celor învățate, 

în același scop s-ar cuveni revizuit 
sistemul actual de prezentare a 
terialului intuitiv în cuprinsul 
nualelor. Acesta nu numai că 
nu deține ponderea cuvenită, 
uneori, așa cum este conceput,

ma- 
ma- 
încă 
dar 

... di
minuează mult forța de comuni
care a ideilor și noțiunilor. E sufi
cient să răsfoim manualele de geo
grafie, de pildă, ca să vedem că 
schemele, imaginile, hărțile, atunci 
cînd există, se înfățișează sub o for
mă grafică de slabă calitate, sînt în
ghesuite pe un spațiu redus, obosesc 
ochii elevilor. Ar fi bine ca în gra
fica manualelor școlare să se utili
zeze mai mult varietatea culorilor, a^ 
caracterelor de literă, iar hărțile să 
fie elaborate cu mai multă grijă pen
tru aspectul lor artistic".

M. IORDANESCU

Nicolae Ceaușescu în expunerea 
la sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, „noua organizare 
administrativ-teritorială a țării asi
gură condiții și mai bune pentru în
făptuirea egalității în drepturi a tu
turor cetățenilor, pentru ca în locali
tățile în care trăiesc naționalități 
conlocuitoare să fie aplicate prevede
rile constituționale privind folosirea 
limbii materne în administrația de 
stat, școli și instituții de cultură". 
Aceste măsuri, urmărite cu rigurozi
tate, în județul Harghita, reflectă 
aplicarea consecventă a politicii na- , 
ționale marxist-leniniste a partidului 
nostru, pentru asigurarea în fapt a 
deplinei egalități în drepturi a tu
turor . cetățenilor, indiferent de na
ționalitate.

O simplă privire asupra cifrelor 
sintetice ale realizării planului de 
stat pe primele două luni ale anului 
ne arată că indicația conducerii 
partidului nostru, conform căreia 
acțiunea de organizare administrativ- 
teritorială urmează să se desfășoare 
în condițiile îndeplinirii exemplare 
și depășirii sarcinilor economice, a 
fost respectată de oamenii muncii 
din județ. în această perioadă, pro
ducția globală industrială a fost 
realizată în proporție de 101 Ia sută, 
indicatorul producției marfă vîndută 
și încasată — în proporție de 102.7 
la sută, iar cel al productivității 
muncii — în proporție de 100 la 
sută. în numeroase unități agricole 
din județ a început campania agri
colă de primăvară, pregătirile făcîn- 
du-se cu grijă și exigență. ■

în general vorbind însă, succesele 
noastre ' puteau fi mai mari, reali
zarea planului de stat găsindu-și o 
expresie cantitativ și calitativ su
perioară la toți indicatorii, dacă s-ar 
fi muncit peste tot în mod ritmic, 
decadă cu decadă, cu mai multă 
perseverență pentru aplicarea măsu
rilor de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, urmărindu-șe 
finalizarea concretă a acestora în 
activitatea economică. Cunoscînd ne
ajunsurile, care grevează asupra 
bunului mers al activității eco
nomice, biroul comitetului ju
dețean de partid a luat încă 
din primele zile de la constituirea sa 
o serie de măsuri de remediere. Dis
punem de toate posibilitățile pentru 
ca bilanțul primului trimestru al 
anului să fie încheiăt favorabil la 
toți indicatorii de bază, în toate în
treprinderile din județ.

Sîntem pe deplin conștienți de 
importanța sarcinilor mari pe care 
le avem de realizat în anul 1968, pen
tru a căror înfăptuire trebuie să ne 
concentrăm toate forțele. Ne îndrep
tăm în mod deosebit atenția spre in
dustria forestieră, cu uriașele sale 
rezerve, care deține o pondere de 41 
la sută în economia județului. Vom 
intensifica și în acest an acțiunea de 
plantare în păduri a unor specii va
loroase, fără a reduce însă suprafe
țele agricole și pășunile. Avem în ve
dere noi măsuri pe linia exploatării 
raționale a pădurilor și folosirea cît 
mai complexă a materialului lemnos. 
Concomitent, vom 
atenția celorlalte 
triale : extractivă, _
șoară și alimentară. Industria loca
lă, cooperația de consum și cea meș
teșugărească dispun de mari rezerve 
și posibilități de dezvoltare. Le vom 
sprijini în valorificarea importantelor 
resurse locale de care dispunem, în
cît să completeze aprovizionarea pie
lii cu numeroase bunuri de consum, 
îndeosebi gospodărești, să execute o 
gamă variată de servicii pentru 
populația orașelor și satelor. \

Multe rele se pun pe 
seama străzii în materie 
de educație. Ori de cîte ori 
ceva nu e în regulă în 
conduita copiilor — delăsa
re în munca de învățătură, 
comportare necuviincioasă, 
deprinderi urîte, triviali
tate în limbaj — vinovatul 
numărul unu pentru pă
rinți rămîne strada, uneori 
ca o prezență confuză (în 
genere lumea de pe stradă, 
alți copii oarecare), alteori 
cu o adresă precisă (copiii 
cutărui sau cutărui vecin, 
cunoscut sau necunoscut). 
Nu departe de ăceastă 
mentalitate se găsesc și 
unii pedagogi specialiști, 
profesori și învățători. 
Neintrînd • în tiparele unui 
sistem organizat de in
fluențe educative, neputînd 
fi îndrumată și controlată 
de către educator și nici 
organizată de acesta după 
coordonate prestabilite, 
strada se găsește implicată 
direct ca o mare vinovată 
de toate eșecurile acțiunii 
educative organizate. Po-

opinii

trivit unor prejudecăți 
destul de răspîndite, strada 
este' aceea care contraca
rează influența educațio
nală a școlii și e socotită 
ca unul dintre polii anti
nomici ai procesului educa
țional. Aceasta explică di
recțiile cercetărilor în pro- 

' blemele educației, unde 
accentul a căzut întotdea
una pe influențele nocive 
ale străzii și pe măsurile 
și mijloacele de apărare 
împotriva acestora.

Fără a cădea în absolu
tizarea unui singur ter
men al unei ecuații com
plexe, putem considera 
strada, dacă nu un indice 
și criteriu de apreciere si
gură, un element de orien
tare asupra treptei educa
ționale pe care se găsește, 
la un moment dat, o socie
tate. Aceasta din bunul 
motiv — lesne de priceput 
— că strada, această ne
cunoscută, o alcătuim noi, 
adulții și copiii noștri. Ea 
ne reprezintă pe noi și re
flectă, la un mod mai ge
neral, și, ca atare, mai să
răcit de nuanțe, mentalita
tea, atitudinea, reacțiile si 
mișcările noastre sufletești. 
A acuza strada de toate 
neajunsurile și eșecurile 
educației tineretului școlar, 
înseamnă să ne scuzăm pe 
noi, părinți și profesori.

Era o vreme cînd nu nu
mai copiii, dar populația 
întreagă a unui polis își 
ducea aproape toată viața 
în stradă. în agora antici
lor greci, ca și în forumul 
roman se puneau la cale cele 
mai importante treburi ale 
cetății. Și astăzi, ceea ce 
constituie farmecul mari
lor orașe, pitorescul lor, 
este tocmai marea forfotă, 
care permite călătorului

Prof. Mihai RAȚIU

(Continuare în pag. a Iî-a)

Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri după- 
amiază, în audiență, pe 
ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Repu
blicii Cuba la București, 
Mânuel Yepe Menendez,

în legătură cu pl 
cestuia definitivă 
noastră.

La întrevedere 
desfășurat înt 
mosferă cordială 
cipat Petre Bur 
junct al ministr 
cerilor externe.

Două cifre din sursă americană, recent publicate în 
presa internațională, redau cît se poate'de pregnant 
amploarea pierderilor suferite de agresorii imperialiști 
în R. D. Vietnam. Aproximativ 5 miliarde de dolari 
— aceasta este valoarea echipamentului de război 
pierdut de S.U.A. în încercarea de a distruge prin 
bombardamente barbare industria, agricultura, 
transporturile, întreaga viață economică a R. D. Viet
nam. Pierderi vădit diminuate, dacă ținem seama că 
un „Phantom" — și acest tip reprezintă o mare parte 
din avioanele doborîte — costă în medie 2,5 milioane 
de dolari, iar raidurile aeriene asupra R. D. Vietnam 
îi costă pe atacatori în fiecare minut 1 500 de dolari!

Intre timp, în pofida situației grele, a monstruoase
lor bombardamente, potențialul industrial nord-vietna- 
mez s-a dublat, iar în unele domenii, R. D. Vietnam și-a 
triplat producția. In aceasta constă „miracolul viet
namez", caracterizare aparținînd unor oameni politici 
din Occident.

E un miracol care se datorește oamenilor acestor 
străvechi meleaguri, un miracol născut din trudă șl 
voință, din dragoste de patrie și spirit de sacrificiu. 
In aceasta constă „misterul supraviețuirii" industriei 
vietnameze; aci e explicația faptului că, la puțin 
timp după anunțarea distrugerii unor importante uzine 
și mari întreprinderi, comunicatele militare americana 
vorbesc de noi misiuni de bombardament asupra 
acelorași obiective.

Complexul siderurgic de la Thai Nguyen a fost atacat 
de aproape o sută de ori. Dar muncitorii vietnamezi 
continuă să producă oțel. Nu există centrală electrică, 
în afară de cea din Hanoi, care să nu fi fost lovită 
de bombe. Dar în adîncurile pămîntului, uneori chiar 
în aceleași locuri, în centrale subterane turbogene- 
ratoarele merg înainte, satisfăcînd nevoile tot mai 
mari ale industriei.

Fabrica de ciment din Haifong a rămas numai 
cu numele. în cîteva raiduri consecutive, aviația ame
ricană s-a năpustit asupra acestei mari întreprinderi, a 
cărei principală sarcină era de a produce ciment; 
cît mai mult ciment necesar construcției de adă-
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In aceste zile, cînd lucrările cam
paniei agricole de primăvară au pă
răsit stadiul pregătirii pășind solid 
în cel al muncii efective, în satele 
întregii țări are loc închiderea anului 
do învățămînt de partid. Privită în 
desfășurarea sa, închiderea învăță
mîntului, menită să încununeze roa
dele unui an de studiu politico-ideo
logic, cuprinde mai multe etape : 
pregătirea lectorilor și propagandiști
lor la cabinetele județene de partid, 
consultațiile acordate cursanților și 
convorbirile recapitulative finale. A- 
ceste etape le-am urmărit în raidul 
anchetă întreprins în județele Ba
cău, Covasna, Ilfov, Cluj, Harghita, 
Constanța, Iași, Caraș-Severin.

Ocupîndu-se de pregătirea lectori
lor și propagandiștilor, comitetele jit- 
dețene amintite au organizat pentru 
ei atît expuneri cu caracter teoretic, 
principial, cît și discuții metodice. 
Ceea ce s-a urmărit prin aceste ac
tivități a fost o cît mai bună însușire 
a problemelor actuale ale politicii 
interne și internaționale a partidului. 
In același fel a fost concepută și or
ganizarea convorbirilor recapitula
tive ; la aceste .convorbiri nu au fost 
pur și simplu reluate temele curente 
care s-au studiat în timpul anului, ci, 
pe baza lor, au prilejuit dezbateri a- 
supra problemelor de maximă actua
litate,' insistîndu-se asupra sarcinilor 
ce se pun în această perioadă în fața 
organizațiilor de partid județene și 
comunale.

Astfel, în județul Bacău s-au fixat 
ca teme pentru convorbirile recapi
tulative principiile de bază ale îm
bunătățirii organizării administra- 
tiv-teritoriale a României și sistema
tizării localităților rurale, probleme 
ale construcției economice la sate — 
căile întăririi cooperativelor agri
cole, ale dezvoltării multilaterale 
și intensive a producției agricole 

. etc. — activitatea internațională des
fășurată de Partidul Comunist Ro
mân corespunzător țelurilor întăririi 
unității mișcării comuniste și munci
torești și a tuturor forțelor progresis
te, antiimperialiste, ale apărării păcii. 
Aceleași teme majore constituie o- 
biectul convorbirilor recapitulative 
și în județele Ilfov, Cluj, Constanța, 
Harghita etc. Materialul bibliografic 
de bază pe care îl studiază cursanții 
îl constituie Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului, expu
nerea la sesiunea Marii Adunări Na
ționale din februarie a.c., documen
tele ultimelor plenare ale C.C. al 
P.C.R.

Avantajele noii organizări admi- 
niștrativ-teritoriale, posibilitățile pe 
care le-a creat pentru asigurarea unei 
legături directe, nemijlocite între or
ganele județene de partid și organi
zațiile de partid din comune se re
flectă și în acțiunea de închidere a 
anului' de învățămînt. In județele Il
fov, Cluj, Harghita, de pildă, membrii 
birourilor județene de partid sînt 
prezenți în aceste zile la convorbirile 
recapitulative ce au loc la cursurile 
și cercurile de studiu de la sate ; în 
multe locuri țin ei înșiși expuneri, 
conduo discuțiile în cercuri. Partici
parea lor la aceste activități este 
mult apreciată de cursanți. Expune
rea ținută în comuna Fîntînele din 
județul Constanța de un membru al 
biroului județean de partid despre 
problemele noii împărțiri administra- 
tiv-teritoriale și sarcinile ce revin 
comuniștilor în campania agricolă de 
primăvară s-a bucurat de un nume
re . auditoriu, format nu numai din 

_ -cursanții învățămîntului de partid, ei 
și din mulți alți țărani cooperatori. 
C prezentă masivă s-a înregistrat și 
la expunerile ținute de membri al 

• birourilor județene în numeroase co
mune din județul Cluj.

Am remarcat însă, în cursul an
chetei noastre, că stilul îndrumării 
directe, nemijlocite a învățămîntului 
de către organele județene de partid 
nu a fost adoptat pretutindeni. Co
mitetul județean de partid Bacău 
de' pildă a programat expuneri ale 
membrilor săi în diferite comune, 
dar în fapt, aceste programări n-au 
fost respectate. Pînă acum cîteva zile, 
se ținuseră convorbiri în mai bine 
de jumătate din numărul de cursuri 
și cercuri din județ, dar la nici una 
nu participase vreun membru al biro
ului comitetului județean de partid. 
Totul a fost lăsat pe seama activiști
lor de Ia cabinetul județean, a in
structorilor teritoriali și a secretari
lor comitetelor comunale.

Apare ca nefirească tendința pe 
care am remarcat-o în județul Co
vasna, ca legătura între comi
tetul 
bază 
zeze 
ci... 
viști, 
în anumite centre. Ei se informează 
asupra desfășurării învățămîntului 
ca și asupra altor probleme în raza 
respectivă și raportează apoi comite
tului județean. Este o rămășiță a unor 
vechi structuri și stiluri de muncă, 
cînd între organul conducător de 
partid pe plan local și organizațiile 
de bază se interpunea veriga inter
mediară pe care o reprezenta comi
tetul raional. Dar asemenea practici 
sînt azi anacronice, nu-și mai au nici 
o -rațiune, și nu pot decît să îngreu
neze, să împie'dice o conducere efi
cientă, operativă. Noua structură or
ganizatorică a organelor teritoriale 
de partid impune o schimbare în 
mentalitatea și stilul de muncă al ac
tiviștilor, însușirea unui stil viu, di
rect, în conducerea învățămîntului, 
ca șl a întregii activități politico- 
ideologice a organizațiilor de partid.

Ce ne-a arătat ancheta noastră în 
privința conținutului consultațiilor 
șl convorbirilor cu care se în
cheie anul de învățămînt ? La Co- 
badin, în județul Constanța, am 
audiat expunerea ținută în fața 
cursanților cercului de organi
zare a producției în cooperativele 
agricole, de tov. Ion Iuga, membru 
în biroul comitetului județean 
partid și președinte al Uniunii 
dețene a cooperativelor agricole, 
cupîndu-se de noua organizare 
ministrativ-teritorială a țării, lecto
rul și-a axat expunerea sa pe expli
carea factorilor care au făcut ne
cesare schimbările în acest domeniu, 
a principiilor ce stau la baza per
fecționărilor aduse prin actuala struc
tură. El a reușit să se facă și mai 
bine înțeles prin faptul că a ilustrat 
principiile cu fapte din viața ju

dețului, a comunei. Chiar în timpul 
organizării actualei campanii agri
cole de primăvară, s-a arătat în ex
punere, se pot vedea avantajele 
noii organizări administrativ-terito- 
riale ; apropierea conducerii de uni
tățile de bază permite cunoașterea 
mai bună a situației din fiecare co
mună și luarea operativă a măsuri
lor ce se impun, corespunzător spe
cificului local ; în același timp, spo
resc răspunderea consiliilor comu
nale și posibilitățile lor de a mobi
liza populația sătească la efectuarea 
în bune condiții a lucrărilor agri
cole.

Cu toate că lecția a fost reușită, 
anumite deficiențe de ordin organi-

Concluzii ale unui raid 
anchetă în cîteva județe

zatoric au micșorat efectul el. Anun
țați abia în dimineața zilei respective 
și chiar după începerea lecției, mulți 
cursanți au lipsit, ceilalți nu au avut 
timp să reflecteze asupra problemelor 
care le erau neclare. în plus, prin 
faptul că a înglobat prea multe as
pecte, expunerea a durat destul de 
mult, iar la , sfîrșit, desigur și 
rită faptului că auditorul 
obosit, nu s-au mai pus 
bări. Or, metoda de a solicita 
bări auditorului după lecție șl de a 
da răspunsuri pentru completarea 
și clarificarea problemelor este deo
sebit de utilă, stimulează gîndirea 
cursanților, face învățămîntul mai 
viu, mai interesant.

Acest fapt ne-a fost confirmat de 
altfel de o altă convorbire recapitu
lativă la care am asistat — cea din 
comuna Plătărești — județul Ilfov 
avînd ■ drept temă unele aspecte ale 
politicii internaționale a partidului 
nostru. Cu cîteva zile înainte, pro
pagandistul a , solicitat 
să " 
ce 
să 
cest 
pre 
comuniste și muncitorești ca cerință 
fundamentală a zilelor noastre, im
pusă de desfășurarea procesului re
voluționar mondial, de interesele a-

dato- 
a fost 
între- 
între-

cursanților 
să indi- 
ar vrea 

Cu a- 
! larg des-

formuleze întrebări, 
problemele la care
primească răspuns, 
prilej s-a discutat pe 

importanta unității partidelor

părăril păcii, despre poziția consec
ventă a partidului nostru de a face 
tot ceea ce depinde de el pentru a-și 
aduce contribuția la cauza unității, 
despre activitatea Iui pentru conti
nua dezvoltare a relațiilor priete
nești, de solidaritate internaționalis- 
tă și colaborare cu toate partidele 
comuniste, pentru întărirea solidari
tății tuturor forțelor progresiste. 
Cursanții au fost unanimi în a apre
cia că prin modul în care s-a desfă
șurat, convorbirea s-a dovedit de un 
real ajutor pentru ei în înțelegerea 
și aprofundarea problemelor discu
tate.

încheierea anului de învățământ 
la sate nu înseamnă nicidecum în
cetarea activității propagandistice în 
rîndurile oamenilor muncii din a- 
gricultură ; propaganda prin confe
rințe pe temele cele mai actuale poate 
și va trebui să suplinească, în timpul 
muncilor agricole, activitatea din 
cercuri și cursuri — desigur fără* a 
aduce perturbații desfășurării aces
tor campanii. In acest sens se pro
nunța tov. Maria Roșea, directoarea 
cabinetului de partid al județului 
Caraș-Severin, care ne-a reliefat pre
ocuparea comitetului județean, a ca
binetului de partid pentru organi
zarea propagandei prin conferințe.' In 
acest scop a fost format un grup de 
leptori din rîndul cadrelor celor mai 
bine pregătite, de diferite speciali
tăți : economia industrială sau agra
ră, politică externă, filozofie, istorie. 
Grupul de lectori lucrează în prezent 
la elaborarea unor tematici cuprin
zătoare pentru conferințele ce ur
mează să fie ținute la orașe și sate.

Preocupările comitetelor județene 
pentru încheierea în bune condiți- 
uni a anului de învățămînt la sate 
se îmbină, în aceste zile, cu măsuri 
menite să permită bunul mers al 
studiului la orașe. Este vorba de a 
asigura functionarea, în continuare, 
a tuturor formelor de învățămînt e- 
xistente, de a desemna propagandiști 
sau iectori în locul acelora care nu 
mai pot îndeplini această sarcină din 
cauza mutării lor în alte localități, 
de a îndruma permanent conținutul 
studiului, astfel îneît acesta să ducă 
la o temeinică însușire a ideilor cu
prinse în documentele Conferinței 
Naționale a partidului șl în celelalte 
documente de partid.

Dan POPESCU 
Al. BRAD 
Gh. BALTA

Ce trebuie întreprins ca 
specialistul contabil să-și 
poată desfășura în condiții 
optime activitatea ? In pri
mul rînd, așa cum de altfel 
se arăta și în articolul a- 
părut în ziarul , Scînteia" 
nr. 7 605 din 6 februarie 
1968, intitulat: „Contabilul 
în administrația modernă", 
trebuie revizuite regula
mentele, instrucțiunile și 
actele normative, care con
țin o serie de prevederi de
pășite de stadiul actual de 
dezvoltare a economiei 
noastre socialiste.

Numai în problemele de 
drepturi, de personal, state 
de funcțiuni și cheltuieli 
gospodărești, actele'norma
tive culese și publicate de 
revista „Evidența contabi
lă" în cursul anilor 1965 
și 1966, în „îndrumarul le
gislativ", conțin 1 700 de 
pagini. La acestea se adau
gă și celelalte mii de pa
gini cuprinzînd legi, dispo
ziții, circulare, instrucțiuni 
etc privind problemele eco- 
nomico-financiare (încasări, 
plăți, decontări, livrări, 
prestări de servicii, amorti
zări, finanțări, vărsăminte, 
prelevări etc, et.c). Ne pu
tem da seama de ce conta
bilul apare adesea în pos
tura unui funcționar supra
solicitat.

Absorbit de executarea 
unor lucrări cu termene 
fixe, de întocmirea dărilor 
de seamă, a informărilor și 
rapoartelor de toate feluri
le, el nu are posibilitatea 
să-și dezvolte și să-și îm
bogățească cunoștințele, în 
pas cu cerințele actuale ale 
economiei, mulțumindu-se, 
în cele mai frecvente ca
zuri, să citească, fără să a- 
profundeze, noianul de dis
poziții, instrucțiuni, circu
lare etc. pentru a putea 
face față sarcinilor de ser
viciu.

In această situație se im
pune să se creeze condițiile 
pentru ca specialistul con
tabil, „omul-cheie" în ceea 
ce privește analiza rentabi
lității, a eficienței economi
ce, a folosirii raționale a

mijloacelor materiale și bă
nești să poată să-și înde
plinească rolul în funcția 
încredințată, cu pricepere 
și competență. Pentru a- 
ceasfa este necesar ca, pe 
lîngă pregătirea profesiona
lă competentă, contabilul să 
cunoască desfășurarea în
tregii activități a întreprin
derii sau instituției în care 
lucrează. Este necesar ca în 
toate ocaziile și locurile 
unde se inițiază acte care 
angajează în final cheltui
rea unor -fonduri materiale 
sau bănești să fie în prea
labil cunoscute de contabil, 
pentru ca să nu fie pus în 
situația de „păzitor" de 
formă. Pentru a fi conclu
dent, menționez că nu în 
toate întreprinderile, orga
nizațiile ecoriomice, institu
țiile etc, la întocmirea pla
nurilor de producție, mun
că și salarii, aprovizionarea 
tehnico-materială, import, 
investiții, reparații capitale 
etc contabilul participă și 
este consultat.

După părerea mea rigo
rile răspunderii personale 
pentru conținutul operațiu
nilor economice, din punc
tul de vedere al necesită
ții și oportunității, pentru 
folosirea și cheltuirea sub 
orice formă a mijloacelor 
materiale și bănești, pre
cum și pentru realitatea ac
telor și faptelor supuse evi
denței, trebuie să se extin
dă asupra tuturor salaria- 
ților care, indiferent de 
funcția lor, inițiază direct 
producerea acestora. în a- 
cest fel s-ar crea condiții 
pentru o mai mare operati
vitate, pentru un control 
direct și eficient și pentru 
creșterea răspunderii per
sonale. Adevărații vinovați 
de producerea unor pagube 
nu' ar mai fi acoperiți de 
aprobări și vize date, pe 
diferite trepte ierarhice, de 
multe ori formal.

Evidenta contabilă tre
buie să fie în măsură să 
furnizeze operativ toate da
tele cerute în legătură cu 
aprovizionarea, producția, 
desfacerea, prețul de cost,

rentabilitatea etc, pentru 
fiecare sector de activitate 
și de producție, date de 
care depinde ■ în mare mă
sură calitatea deciziilor 
conducerii în domeniul eco
nomic și financiar. In sis
temul actual, evidența con
tabilă poate să furnizeze 
aceste date numai la finele 
lunii și cel mai devreme în 
cca 8—10 zile de la încheie
rea acestora. în această si
tuație, evidența contabilă 
nu face decît să constate 
abateri sau deficiențe, care 
dacă ar fi fost sesizate ope-

rativ ar fi putut să fie re
mediate sau evitate.

- Se impune deci ca evi
dența contabilă să devină 
un organism viu în toate 
sectoarele de activitate, să 
cunoască și să prevadă fe
nomenele economice, să le 
înregistreze și să le anali
zeze operativ, pentru a con
tribui în mod eficient la 
dezvoltarea 'vieții econo
mice.

Dumitru COCHECI 
contabil-șef
I.P.C.T. — București

Să tiii se 
aplicarea hotărîrii 
privind înființarea 
pensiunilor familiale

tărăgăneze
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Turiști vizitînd Muzeul satului din Capitală

. _______ , ale
Gheorghienilor, pe valea superioară 
a Mureșului și în parte a Tîrnavei 
Mari (zona Odorheiul Secuiesc), sînt 
întrunite toate condițiile pentru dez
voltarea culturii cartofului. Solul, 
clima, hărnicia și priceperea oame
nilor de aici au făcut ca an de an 
să se obțină producții sporite de car
tofi. Există și în acest domeniu po- 

• sibilități mai mari. De altfel, lucrul 
a fost dovedit în anii precedenți de 
numeroase unități agricole din județ. 
Dezvoltînd experiența proprie, pre- 
luînd tot ceea ce este bun și valoros 
din practica altor unități agricole, 
țăranii cooperatori din județul Har
ghita vor aplica întregul complex de 
măsuri agrotehnice pentru a asigura 
o creștere substanțială a producției 
Ia această cultură, asigurînd astfel 
cantități însemnate de cartofi fon
dului de stat, o mai bună aprovizio
nare a populației și, implicit, sporirea 
propriilor lor venituri.

O mare bogăție a județului Har-

(Urmare din pag. I)

ca
județean și organizațiile de 
din comune să se

nu direct, cum este firesc, 
prin intermediul unor 
stabiliți pentru mai mult timp

reali-
acti-

de 
ju- 
O- 

ad-

străin să ia contact nemij
locit cu viața, obiceiurile 
și psihologia locuitorilor, 
Strada este un dascăl care 
ne învață primii pași de 
comunicare cu ceilalți se
meni ai noștri și,\ în • ace
lași timp, o formă de ex
primare a atitudinii sociale 
care face din om un „zoon 
politikon" (Aristotel).
' Pentru copil, ea este 
prima fereastră pe care o 
deschide înfiorat spre lu
mea plină de taine de din
colo de pragul casei. Este 
firesc deci- să-1 atragă 
această necunoscută — cu 
o putere cu atît mai mare 
cu cît este mai mare îm
potrivirea noastră, a adul- 
ților. Ați remarcat, cu si
guranță, dureroasa' tristețe 
ce se citește în ochii unui 
copil claustrat mai multă 
vreme în casă sau căruia i 
se interzice joaca cu anu- 
miți copii ! Copilul simte 
nevoia de a fi în tovărășia 
altor copii, Ia zburdălnicie 
sau la vorbă, fără prezența 
și, mai ales, fără constrîn- 
gerile de tot felul 
adulților. Ori în toate 
tivitățile zise libere 
copilului, constrîngerea, 
noanele unei rigori, uneori 
directe, alteori difuze, sînt 
prezente. Se organizează 
activități în afara clasei 
sau extrașcolare, ele se fac 
pe baza unui program, alt
fel nici n-ar fi cu putință. 
Elevii sînt, duși să viziteze 
un muzeu, să audieze un 
concert, să vizioneze 
film. Toate acestea se fac 
cu întreaga clasă, cu un co
lectiv format în școală, dar 
elevul X vrea să facă ace
lași lucru cu prietenii lui, 
care s-ar putea să nu se găsească — —i—îi j-
clasă. 
pilului 
larg, . .
nizat și controlat în care 
se poate desfășura în voie 
personalitatea lui. Aici ne
voia de a-și cheltui energia 
se poate satisface în liber
tate fără intervenția adul- 
ților, aici are sentimentul 
libertății pe care-1 trăiește

ale 
ac- 
ale 
ca-

un

printre colegii de 
Strada oferă co- 

cadrul cel mai 
mai puțin orga-

mal puternic, mai deplin. 
Relațiile pe care le stabi
lește cu ceilalți copii sînt 
spontane, se realizează pe 
bază de simpatii, de in
terese, chiar dacă acestea 
sînt trecătoare, iar copilul 
are sentimentul că stăpînul 
acestor relații ca și al par
ticipării lui la un grup mai 
mic sau mai mare este el 
și nuknai el.

în multe dintre noile 
cartiere s-au prevăzut 
spații verzi, terenuri de 
joacă, amenajări de tot 
soiul pentru copil. Rămîne 
o sarcină a noastră, a 
educatorilor, să canalizăm

frumos al copiilor, — și 
nu numai al lor — la pro
movarea spiritului gospodă
resc, la formarea acelei o- 
pinii cetățenești largi care 
se exprimă printr-o atitu
dine tot mai hotărîtă împo
triva a tot ceea ce contra- 
vin^ bunei conviețuiri so
ciale, normelor cetățenești 
scrise și nescrise.

Dacă uneori strada con
stituie un mediu educațio
nal negativ — și nu putem 
tăgădui aceasta cîtă vreme 
constatăm cazuri de delic
ventă juvenilă, de vagabon
daj etc. — vinovați, de cele 
mai multe ori, sînt familia

Climatul

interesele copiilor spre 
ceea ce le oferă util aceste 
locuri ,de recreație și joacă, 
să le cultivăm "dragostea 
pentru natura care-i în
conjoară, să-i facem să iu
bească frumusețea mereu 
proaspătă a florilor, să le 
îngrijească. Nu le vom dez
volta numai respectul pen
tru muncă, ci îi vom că
lăuzi spre lumea frumosu
lui. Orașele noastre, de as
tăzi, cu străzile lor îmbie
toare, aerisite, cu grădinile 
și coloritul viu al caselor 
și peluzelor, sînt o primă 
introducere la un curs de 
estetică. Prin modul în care 
sînt îngrijite străzile — prin 
modul în care fiecare ce
tățean participă la înfru
musețarea și curățenia stră
zii pe rare locuiește — a- 
cestea pot contribui la dez
voltarea simțului pentru

și școala. Bine remarca un 
moralist francez : „Dacă 
omul iese corupt din fa
milie, el va intra corupt în 
cetate".

Oare contactul copilului 
bine educat cu copiii prost 
crescuți să fie chiar atît de 
primejdios, cum li se pare 
unor educatori ? Este ade
vărat, există destule ca
zuri în care un asemendâ 
pericol s-a vădit a fi real. 
Se știe că la vîrsta fra
gedă bunele deprinderi 
sînt piai vulnerabile ; 
schimb, deprinderile 
— implicînd adesea o 
cilă abdicare — sînt 
repede molipsitoare, 
mai puțin adevărat că pe
dagogii au depistat și ca
zuri în care influența co
piilor buni a fost hotărî- 
toare asupra celor prost e- 
ducați.

>

în 
rele 

> fa- 
mai 

Nu-i .

Strada, ca mediu educa
țional negativ, poate modi
fica unele aspecte ale com
portării copilului, dar nu 
schimbă radical personali
tatea acestuia, dacă ne-am 
îngrijit din vreme de înno
bilarea lui sufletească cu 
principii, deprinderi și ati
tudini sănătoase.

Ca să putem contracara 
totuși și aceste influențe 
ale factorilor nocivi pe 
care-i poate genera, la un 
moment dat, strada, e de 
ajuns să urmărim relațiile 
copiilor noștri, grupurile la 
care se asociază, conținutul 
recreației de pe stradă, 
repercusiunile acestora a- 
supra conduitei lor și să 
intervenim cu tact” și la 
vreme. „E de ajuns" este 
numai un fel de a ne ex
prima, în realitate fiind 
vorba de o sarcină destul 
de complexă și dificilă, dar 
cu atît mai imperioasă, cu 
cît surprindem la unii pă
rinți o notă de nepăsare 
său de exagerată încrede
re față de rezultatele prie
teniilor de pe stradă. In
tervenția noastră, de care 
aminteam mai sus, trebuie 
făcută în sensul lămuririi 
copilului asupra eventuale
lor deficiențe de compor
tare ale unuia sau altuia 
dintre tovarășii săi de joa
că, în sensul formării unei 
atitudini critice, al alege
rii potrivite 
lor.

Dar 
ză și 
aceștia 
de urmat pentru copiii ale 
căror abateri în cadrul 
străzii și din pricina ei Ie 
vestejesc cu atîta tărie ? 
Ne supraveghem noi oare 
cu destulă grijă comporta
rea și limbajul nostru cînd 
ne găsim în apropierea 
copiilor ? Să-i ajutăm să 
găsească în stradă un cli
mat educativ 
dezvoltării lor 
convinși — ca 
Leibniz — că 
bună specia 
atunci cînd facem pe tineri 
mai buni.

a prietenil-
strada

adulții.
totdeauna modele

o formea- 
Sînt oare

favorabil 
spirituale, 

și filozoful 
facem mai 
omenească

Articolul „De ce întîrzie 
înființarea pensiunilor fa
miliale" publicat recent a 
avut un larg ecou în rîndul 
nostru, al salariaților. Au
toarea articolului se întrea
bă : „Cît trebuie să treacă 
pentru a învăța din modul 
creator, novator în care 
partidul nostru, conduce
rea sa abordează proble
mele vieții sociale ?“.

Inerția își arată colții, 
i-am răspunde. Este, desi
gur, un mare rău că ea 
există ; dar este un rău tot 
atît de mare tolerarea, o- 
bișnuința cu această stare 
de fapt.

Nu am făcut cerere să 
organizez o pensiune și nici 
vreun membru al familiei 
nu cred să facă vreodată o 
asemenea cerere. Deci, din 
acest punct de vedere nu 
vorbesc interesat. Dar mă 
indignează inerția. Lu
crez în cadrul unui organ 
de control și, deci, călă
toresc mult. Am poposit 
prin localități ■ — uneori 
obosit de drum șl înghețat 
— unde am fost nevoit să 
mă mulțumesc doar cu 
salam uscat, cu brînză 
veche sau cu o conservă 
oarecare. O mîncare caldă, 
într-o cameră primitoare, 
ar fi fost în aceste împre
jurări o adevărată bîne- 
cuvîntare. Cine ar fi fost

” g, -

prejudiciat ? Comerțul so
cialist ? Nu...

Rețeaua alimentației pu
blice nu trebuie privi
tă ca un scop în sine, ci 
în legătură cu munca noa
stră. Nu este îngăduit să 
umbli flămînd numai pen
tru că conducătorii rețelei 
de unități ale alimentației 
publice nu s-au,gîndit să 
înființeze un bufet. ’ Și nu 
este nici rațional, nici mo
ral să interzici altuia să 
activeze numai pentru că 
tu nu vrei s-o faci.

Reiese cu acuitate nece
sitatea de a se da apro
bări persoanelor „ener
gice și pricepute" — cum 
erau numite în articolul a- 

’ părut — să deschidă pen
siuni familiale.

Nu este admisibil să se 
tergiverseze punerea în a- 
plicare a unei hotărîri ela
borate încă de anul trecut. 
Poate că ar mai avea cîte 
ceva de învățat — în ce
ea ce privește buna de
servire — și unii lucrători 
din actuala rețea a ali
mentației publice. Această 
posibilă emulație n-ar 
duce Ia înviorare șl pros
peritate ?

Vasile FULGEANU 
salariat
în Ministerul Sănătății

ghita o constituie pășunile șl fîne- 
țele, care ocupă aproape 250 000 ha, 
ceea ce reprezintă peste două treimi 
din suprafața agricolă. Efectivul de 
animale (bovine și ovine) existent în 
prezent nu reflectă posibilitățile 
reale de creștere și furajare pe care 
le oferă pășunile și fînețele. Aceasta 
din cauză că producția de iarbă pe 
aceste terenuri este mică. De aceea, 
am prevăzut să desfășurăm — 
prin organele agricole județe
ne și cu participarea largă a ma
selor de cooperatori — 
mari proporții pentru 
eroziunii solului, pentru 
rea, 
țarea unor 
îneît producția 
la hectar să 
du-se o perioadă cît mal mare din 
an posibilități bune de pășunat și 
totodată, cantități' considerabile de 
fîn pentru conservat. In final, mă
surile preconizate vor duce la creș
terea efectivului de animale, la spo
rirea veniturilor cooperativelor și la 
creșterea bunăstării membrilor aces
tora.

Pe teritoriul județului ființează 
cîteva din frumoasele stațiuni bal
neare și climaterice ale patriei : 
Borsec, Tușnad, Lacul Roșu, precum 
și numeroase stațiuni de interes lo
cal, dar nu mai puțin pitorești și 
eficiente din punct de vedere pro
filactic șl curativ. Printre acestea se 
numără Toplița, Jigodin, Praid, 
stațiunile Homorod, Izvorul Mureș, 
Chirui și altele, căutate de mii de tu
riști din țară și de peste hotare. Ni 
s-a încredințat nouă, organelor jude
țene și locale de stat, oamenilor mun
cii din acest județ, sarcina de a gos
podări cît mai bine aceste bogății. Vom 
întreprinde măsuri în vederea bunei 
gospodăriri a acestor stațiuni, spre 
satisfacția celor ce le vor vizita, spre 
folosul economiei naționale.

Sarcini importante avem de în
deplinit în toate domeniile vieții so
ciale, culturale și obștești — în în- 
vățămînt, ocrotirea sănătății, mai 
buna întreținere și gospodărire a ora
șelor și comunelor, în modernizarea 
comerțului și a deservirii în general. 
Considerăm că prin noua formă de 
organizare a unităților care conduc 
aceste activități în cadrul județului 
sînt create premisele obținerii Unor 
rezultate mult îmbunătățite față de 
trecut. Dar, firește, elaborarea unor 
forme superioare de organizare nu 
reprezintă un scop în sine, iar aces
tea nu asigură, prin ele însele 
succesul. De aceea, vom urmări ca 
noul cadru de organizare |a instituți
ilor și unităților județene să ducă, 
pe de o parte, la valorificarea expe
rienței pozitive acumulate pînă acum 
de organele locale ale administra
ției de stat, iar pe de altă parte la 
înlăturarea vechilor neajunsuri, a 
oricăror manifestări de închistare și 
birocratism. Sînt deziderate pe care 
le vom putea realiza pe calea promo
vării unui stil operativ, direct, mo
bil, caracterizat prin receptivitate și. 
spirit de Răspundere atît în re
lațiile cu unitățile în subordine,- cît 
și cu cetățenii, pe calea sprijinirii a 
ceea ce este nou, înaintat, a încura
jării elementelor capabile, bine pre
gătite, îneît prin toate mijloacele să 
obținem ridicarea calitativă a între
gii activități. Ne bizuim pe întărirea 
legăturii cu masele, pe atragerea a- 
cestora la conducerea treburilor de 
stat și obștești, pe aportul considera
bil de energie, inițiativă, pricepere 
și entuziasm pe care-1 pot aduce în

solului, 
defrișarea și 

terenuri, 
de 

crească,

o acțiune de 
combaterea 

curăți- 
supraînsămîn- 

în așa fel • 
masă verde 

aslgurîn-
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desfășurarea și dinamizarea întregii 
vieți sociale

O expresie elocventă a grijii par
tidului nostru, a politicii sale con
secvente de ridicare economică a tu
turor județelor patriei, o constituie 
perspectivele imediate și de viitor 
ale județului Harghita. Pentru acest 
an au fost alocate importante inves
tiții. Ele sînt destinate construirii 
unor obiective industriale : Fabrica 
de ață din Odorheiul Secuiesc, cu o 
capacitate de 2 000 tone pe an, sec
ția de alcool etilic rafinat de la fa
brica „Amilemn" din Sînsimion, dez
voltarea întreprinderii miniere Bă
lan, modernizarea drumului național 
Gheorghieni-Toplița etc. Vor fi con
struite, de asemenea, în principalele 
localități ale județului, numeroase 
apartamente pentru oamenii muncii. 
Pînă în 1970 sînt prevăzute a se con
strui și alte obiective industriale im
portante — la Miercurea Ciuc, 
Gheorghieni, Bălan, concomitent cu 
mărirea capacităților de îmbuteliere 
a apei minerale de la Borsec și Sîn- 
crăieni. Toate acestea vor face po
sibilă utilizarea mai rațională a for
ței de muncă, valorificarea întregu
lui potențial material și uman al 
județului, vor atrage după sine ridi
carea economică șl . social-culturală 
a localităților, îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de viață și de de
servire ale populației. Vom începe 
în următorii ani lucrări de moderni
zare a drumurilor pe traseele Gheor- 
ghieni-Bucin-Praid, Odorheiul Se- 
cuiesc-Zetea-Gheorghienl, Gheor- 
ghieni-Miercurea Ciuc și altele. 
Toate acestea pun în fața comitetu
lui județean de partid, a comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean, a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
populare orășenești și comunale, sar
cini de mare răspundere în primul 
rînd în gospodărirea chibzuită și efi
cientă a fiecărui leu învestit.

Ca în întreaga țară, și în județul- 
Harghita se desfășoară în această 
perioadă acțiunea de delimitare a 
comunelor. Lucrările comisiei jude
țene de partid și de stat, ale colec
tivelor pe localități se desfășoară, cu 
grijă și exigență, astfel ca principiile 
aprobate de Conferința Națională a 
partidului și legiferate de Marea 
Adunare Națională privind îmbună
tățirea organizării administrativ- 
teritoriale a țării să fie aplicate și 
respectate întocmai. Aceste lucrări 
se desfășoară pe baza unei largi con
sultări și a unei participări active a 
maselor populare — expresie a de
mocratismului orînduirii noastre so
cialiste. Numeroase studii avînd Ia 
bază sugestiile și propunerile cetă- 
țanilor au și fost definitivate. Altele 
sînt în’ faze avansate, existînd certi
tudinea că vom încheia la timp și în 
cele mai bune condiții această im
portantă etapă a unei acțiuni de în
semnătate istorică și cu „adînci re
zonanțe asupra dezvoltării vieții e- 
conomice, social-politice și culturale 
a patriei, asupra ridicării neconte
nite a nivelului 
muncesc.

Realizările de 
garanție că, sub 
tului județean de partid, locuitorii 
acestor meleaguri — români, ma
ghiari și de alte naționalități — în
frățiți în 
munci 
pentru 
de partid să fie traduse în viață, 
spre fericirea întregului popor și în
florirea patriei noastre — Republica 
Socialistă România.

de trai al celor ce

pînă acum sînt o 
conducerea comite-

muncă și bucurii, vor 
cu hărnicie și entuziasm 

ca obiectivele stabilite
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Ii-a răspuns simplu medici

realmente de osteneală.

FAPTUL
DIVERS
Viata

9

a triumfat
Ieri la ora 3 dimineața * 

fost adusă la spitalul din Slo
bozia (Ialomița) Maria Angliei 
din Buiești, în vîrstă de 33 de 
ani. După un sfert de oră era 
mama unei fetițe. Insă nu mult 
timp după naștere, Maria a su
ferit o puternică hemoragie în 
urma «’căreia a avut loc o 
prăbușire a tensiunii și a 
pulsului — ambele ajungînd la 
zero. După ore întregi de luptă 
cu moartea, medicul de gardă, 
chirurgul loan Dan Moucha, aju
tat de moașa Vasilica Manta și 
de infirmierele Maria Buda șl 
Rodica Tache, în urma unor te
rapii intensive și perfuzii sub
stanțiale de sînge a reușit să 
scoată bolnava în afara oricărui 
pericol. Revenindu-și, tînăra ma
mă l-a întrebat pe omul în alb 
de la căpătîiul patului: „D-le 
doctor, mi-a fost rău peste noap
te ?“ „Puțin, foarte puțin" — 

uns simplu medicul, frînt

Ridicăm această problemă din 
respect pentru instituția de 
cultură. La Tr. Severin se află, 
intr-o nefericită alăturare, sub 
același acoperiș, Teatrul popu
lar, cinematograful, restaurantul 
„Dunărea" și biblioteca. Restau
rantul este instalat lîngă sala 
de spectacole a teatrului! Cînd 

/ pe scenă se joacă drama — să 
zicem, „John smintitul" — de 
alături — se aude „Lume, lume, 
soro lume" sau altă melodie lău
tărească de pahar și năvălește 
un dulce miros de mititei la 
grătar. Ar exista o soluție — 
anume aceea de a se programa 
numai filme mute și niese 
teatru așijderea. Sonorul și 
cuzita le vin de alături.

„Răpirea<<

de 
re-

Insistăm, în interesul ordine! 
publice, să se sancționeze cu se
veritate asemenea fapte care au 
generat, nu de mult, basmele 
despre furtul de copii. Un taxi 
(1—Iș—2 561) s-a oprit în fața 
școlii generale hr.' 15 dini Iași. 
Din el a coborît fun<cetățean ca
re s-a repezit între elevi, răpind 
pe Constantin Alexandru din cla
sa a Il-a. A încercat s-o ia și pe 
sora acestuia, Georgeta, din cla
sa a IlI-a, dar n-a reușit, întîm- 
pinînd riposta unor profesori. 
Necunoscutul s-a urcat în mași
nă numai cu băiatul și șoferul 
a pornit cu toată viteza. Este 
lesne de înțeles ce panică s-a 
produs. Autorul „răpirii" nu este 
altul decît tatăl copiilor, deghi
zat — Ion Alexandru. S-a des
părțit de familie (locuiește acum 
îa Filipeștii de Pădure) și legea 
a încredințat copiii, mamei. El a 
încercat să-și facă singur „drep
tate". Acum șoferul mașinii,' Ion 
Lungu, declară că nu știe cine-i 
necunoscutul, „Din moment ce a 
plătit, l-am servit cu mașina". 
Nu era cazul să se oprească cu 
infractorul, la miliție ? Sprijinin- 
du-1, se face și el vinovat cel 
țin de perturbarea ordinei 
blice.

Se poate?

pu
pii"

Comerțul interior a ținut seama 
de sesizările populației și acum 
se găsește lapte praf din abun
dență. S-a ivit însă un alt incon
venient. In afară de laptele praf 
de fabricație românească, cel so
sit din import provine de la felu
rite firme, cu etichetele în dife
rite limbi, cu indicații diferite. 
Necunoscîndu-se dozajul, se pot 
produce tulburări digestive la co
pii (ieri ni s-au semnalat două 
cazuri). Știm, ar fi costisitor să 
traducem indicațiile etichetelor 
pentru a fi accesibile tuturor. De 
aceea, afișarea în magazine a 
„modului de preparare" sau o 
lămurire dată de vînzătoarea care 
îl oferă — nu solicită nici un han, 
ci doar bunăvoință. Mulțumim 
anticipat.

Dispuneți
Un om s-a accidentat grav. Ac

cident de muncă sau de circu
lație. Intervenția pentru salva
rea lui este o chestiune de mi
nute. In astfel de cazuri, medicii 
hotărăsc transfuzia de singe. Din 
ce grupă sanguină face parte 7 
Cine-i poate dona singe 7 Iată 
două întrebări care trebuiau re
zolvate dinainte. Toți donatorii de 
sînge au asupra lor un act prin 
care li se confirmă grupa. Dar 
collalți — marea majoritate 7 Este 
îmbucurătoare inițiativa luată de 
Comisariatele militare de a spe
cifica pe livretul cetățeanului 
grupa de sînge. Aceasta e ne
cesară cu atît mai mult pe per
misele de conducere auto — șl 
pe buletinul de identitate ai fie
căruia (în special pentru popu
lația activă). Se asigură astfel 
scurtarea duratei intervențiilor 
medicale (inclusiv a transfuziei) 
în situații grave, precum șl efi
ciența operației.

Rubrică redactată da
Ștefan ZIDAR1ȚA 

cu spriîinul corespondenților 
„Scînteii"

I



SClNTElĂ—ioi 21 martie 1968 PAGINA 3

\

narea unor materii prime 
ți materiale peste necesar 
în valoare de. peste 2 mi
lioane lei. Firesc ar fi fost 
ca aceste materiale să fie 
consumate în procesul pro
ductiv. Ele nu au avut însă 
această destinație, ci au ro
tunjit stocurile supranor- 
mative. De ce 7 înainte de 
a aproba angajarea banilor 
statului, conducerea acestei 
uzine nu a controlat decît

le economice amintite, in
vestite cu mari responsa
bilități în utilizarea cu 
înaltă eficientă economică 
a avuției naționale, să fie 
tocmai ele cele care pro
movează imobilizarea fon

durilor de materii prime șl 
materiale și a fondurilor 
valutare (pentru Că multe 
din aceste materiale sînt 
aduse cu bani grei din im
port) 7

<•

In activitatea industrială, existența stocurilor curente de materii prime 
ți materiale, do semiiabricate este o condiție obligatorie pentru asigura
rea continuității procesului de producție și îndeplinirea ritmică a preve
derilor planului. Ca urmare, tot mal multe conduceri de intreprinderl se 
străduiesc să dimensioneze cit mai realist aceste stocuri curente ți să Ie 
utilizeze corespunzător organizării raționale și proporțiilor producției, des
fășurării normale, a activității lor economice, dovedind spirit de răspun
dere față de angajarea fondurilor materiale și bănești ale statului.

Se perpetuează însă, în unele fabrici și uzine, practici contrarii, feno
mene de risipă, malformații ale aprovizionării tehnice-materiale care — 
toate — au ca rezultat formarea unor importante stocuri supranormative. 
Asemenea anomalii — consecințe ale lipsei de spirit gospodăresc, ale 
empirismului și improvizației în organizarea aprovizionării și dirijării pro
ducției — se perpetuează an de an, cu toate că în repetate rînduri con
ducerea partidului și a statului au pus în mod concret, în fața ministerelor 
și a conducerilor de întreprinderi, sarcina lichidării lor hotărîte, ca o 
condiție a creșterii eficienței activității economice.

Prin consecințele pe care le generează, practica suprastocării Ișl în
tinde tentaculele ei dincolo de „porțile' întreprinderilor, provocînd daune 
evidente ansamblului economiei naționale. Ea Imobilizează importante 
cantități de materii prime și materiale care nu fructifică, fiind sustrase din 
circuitul normal al producției naționale. Pentru asemenea produse se plă
tesc penalizări care măresc volumul cheltuielilor neproductive, al pier
derilor. In unele locuri, zăvorite, sub „lacătul* stocurilor, aceste valori 
materiale chiar se degradează, își pierd valoarea datorită neglijenței în 
păstrarea și depozitarea lor. Aceasta, în timp ce alte întreprinderi duc 
lipsa unor astfel de valori materiale și întîmpină greutăți în desfășurarea 
normală a procesului de producție.

Ce arată evoluția supqrastocărilor în anii actualului cincinal ? Din 
datele înregistrate la Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finan
țelor, Banca Națională a Republicii Socialiste România și Direcția Cen
trală de Statistică reiese că la 1 ianuarie 1968 stocurile supranormative 
și cele peste nevoile cmente de consum ale întreprinderilor erau cu 395 
milioane lei mai mari decît cele înregistrate la începutul anului trecut. O 
parte însemnată din valoarea stocurilor supranormative identificate — 
peste 13 la sută — reprezintă materii prime, materiale, piese de schimb 
aduse din import, ceea ce indică o însemnată imobilizare a fondurilor 
valutare.

Activitatea perseverentă șl sistematică de diminuare a stocurilor 
supranormative, .de readucere a lor în circuitul productiv se înscrie la 
ora actuală ca o sarcină de bază a conducerilor de întreprinderi indus
triale și a ministerelor economice. Cum se îndeplinește această sarcină, 
cu ce intensitate acționează ministerele și întreprinderile pentru lichida
rea stocurilor supranormative și preîntîmpinarea formării altor stocuri 
peste necesar ? Ce mai frîne.ază lichidarea de urgență a practicii supra- 
normativelor ?

%

V

energic „impo 
lul“, „fatalul11 
deăză

Analizele efectuate atestă 
un fapt cert : departe de a 
fi un fenomen... ocult, de 
neînlăturat, stocurile supra
normative pot să fie evitate 
și înlăturate. Exemplele de 
care dispunem sînt elocven
te. Cu cîteva luni în urmă, 
IPROFIL-Rădăuți avea în 
stoc supranormativ 48 tone 
lac carbamidic mat adus 
din import. Stocul se crease, 
în principal, din cauza 
unei... scăpări a serviciului 
de aprovizionare de aici. 
Conducerea întreprinderii, 
ing. Vasile Chidovăț, direc
torul ei, au intervenit cu 
promptitudine. Lipsa de a-, 
tentie a funcționarilor res
pectivi a fost sancționată 
— ne informează tov. Mir
cea Ruși, șeful serviciului 
aprovizionare. Ceea ce a 
servit la preîntîmpinarea, în 
lunile următoare, a creării 
unor astfel de stocuri. Im
portant este că nu s-a aș
teptat soluționarea de la 
sine a redistribuirii mate
rialului respectiv. A fost 
sesizat operativ forul de re
sort și, tot operativ, 36 tone 
lac carabamidic mat s-au 
livrat unităților care aveau 
nevoie de el. Restul s-a 
utilizat în întreprindere.

Intervenții energice, de 
același gen, am consemnat 
și la ÎNTREPRINDEREA 
ORĂȘENEASCĂ DE IN
DUSTRIE LOCALĂ DIN 
TÎRGU-MUREȘ. Supranor- 
mativele însumau cîteva 
sute de mii de Iei și se da
torau, în ultimă instanță, 
cum recunoaște acum și tov. 
Petre Șerbănuț, directorul 
întreprinderii : „insuficien
tei preocupări față de aceas
tă latură esențială a gospo
dăririi banilor statului". în 
cazul unității din Tîrgu-Mu- 
reș, formarea stocurilor 
supranormative mergea 
mînă în mînă cu nesocoti
rea disciplinei în aprovizio
narea tehnică-materială, ge
nerată ' de dificultățile 
procurării urior materii 
prime și materiale, de „jo
cul" de-a repartițiile, pro
movat de unele organe eco
nomice centrale. Dar, așa 
cum ne relata directorul 
întreprinderii. ..este cert că 
nu numai cauzele obiective 
au contribuit la apariția su
prastocării". Insistînd toc
mai asupra cauzelor inter
ne, de ordin subiectiv, a fost 
ușor să se acționeze pentru 
înlăturarea stocurilor su
pranormative și prevenirea 
formării altora, pentru va
lorificarea celor existente.

Cum s-a procedat 7 Ac
centul a fost pus pe supri
marea exagerărilor la soli
citarea materiilor prime și 
materialelor — domeniu în 
care se „specializaseră" 
unele secții de producție — 
pe înlăturarea normelor de 
consum calculate cu „lar
ghețe" — ă depășirii frec
vente, în procesul tehnolo
gic, a consumurilor speci
fice. Totodată, s-a combătut 
practica acordării cu ușu
rință a vizei de control 
preventiv la procurarea 
materiilor prime și materia
lelor — instrument de mare

eficacitate în preîntîmpina
rea suprastocării.

Efectele acestor inter
venții convergente sint 
demne de relevat. în 1968 
întreprinderea din Tîrgu- 
Mureș a intrat mult ușu
rată de „balastul" stocu- 
'rilor supranormative. A- 
cestea s-au diminuat sub
stanțial. Iată cîteva exem
ple : la materii prime și 
materiale — cu 127 000 lei, 
la obiecte de inventar (ma
trițe) — cu 325 000 lei ; la 
piese de schimb și produse 
finite — cu 266 000 lei. în 
urma măsurilor luate, ma
terii prime și materiale 
care se considerau... impo
sibil de redistribuit au luat 
drumul circuitului produc
tiv, Este cazul polistirenu- 
lui, în cantitate de 6 400 kg, 
aprovizionat în 1964. La în
ceputul acestui an mai 
existau în stoc doar 2 300 kg, 
pentru ca pînă la sfîrșitul 
lunii februarie ele să fie 
consumate integral. Este, de 
asemenea, cazul unor can-

•>

tități de țeavă din alamă 
care s-a redistribuit în în
tregime. Pe plan financiar, 
în anul care a trecut a- 
ceste eforturi, conjugate cu 
cele de sporire a producției 
și productivității muncii, de 
livrare accelerată a mărfu
rilor finite, s-au soldat cu 
realizări importante pe linia 
creșterii eficienței econo
mice : economii suplimen
tare de 1 002 009 lei la pro
ducția marfă comparabilă și 
de 3 002 000 Iei la întreaga 
producție marfă, beneficii 
peste plan de 2 622 000 lei, 
din care prin efortul pro
priu al întreprinderii — 
2 503 000 lei. Rata rentabili
tății a consemnat un spor 
de 14,9 Ia sută.

Asemenea realizări, care 
onorează colectivul (și con
ducerea acestei întreprin
deri. au fost, în continuare, 
consolidate și dezvoltate în 
lunile ianuarie, februarie 
și martie din acest an. 
Lupta împotriva suprasto
cării nu a încetat nici un 
moment. Sistematic, se a- 
nalizează și se confruntă 
necesitățile cu stocurile 
existente, cu cantitățile de 
materii prime și materiale 
ce urmează să fie achizițio
nate. Cînd apar, eventual, 
unele surplusuri se comuni
că imediat forului de re
sort, precum și altor între
prinderi interesate. Modul 
acesta de a proceda ține 
acum de concepția econo
mică instaurată aici potrivit 
căreia o bună activitate e- 
conomică se măsoară nu nu
mai prin realizări cantitati
ve, ci în primul rînd prin 
rezultatele calitative și fi
nanciare, prin evitarea pier
derilor și imobilizărilor de 
valori materiale.

I
 La umbra sofisme
lor economice „ru
ginesc" importan
te valori materiale

La uzinele ,',GRIVIȚA 
ROSIE" din Capitală su- 
pranormativele persistă, va
loarea lor oscllînd în ju
rul a 30 milioane lei. 
Cifra este destul de mare 
avînd în vedere că în ea 
sînt înglobate valori mate
riale sustrase circuitului 
economic, trecute pe „linie 
moartă", bunuri de certă 
valoare care zac în depozi
tele întreprinderii acumu- 
lînd cheltuieli neeconomi- 
coase. Am căutat împreună 
cu directorul comercial al 
uzinei, ing. Vasile Mladin, 
explicații la această stare 
de lucruri.

— Cînd abordăm proble
ma supranormativelor ana
liza trebuie să vizeze atît 
aspectul practic cît și cel 
financiar-contabil — ne-a 
spus interlocutorul.

— Cum, adică nu există 
o modalitate unică de a sta
bili volumul fizic și valoa
rea scriptică a supranorma
tivelor 7

— Analiza, în evidența fi- 
nanciară-contabilă a stocu
rilor supranormative, se 
conduce după anumite dis
poziții în vigoare, conform 
cărora, normativul de ma
terii prime și materiale se 
stabilește în funcție de li-

niile de laminare și durata 
execuției. Luînd în conside
rare un asemenea calcul am 
ajunge la concluzia că în 
prezent în uzină avem a- 
proximativ 30 milioane lei 
imobilizări în stocuri 'su
pranormative.

— Și o asemenea situație 
nu concordă cu realitatea 7

— Este adevărat că orice 
organ bancar sau finan
ciar în verificările pe 
care le fac pornesc de 
la această situație care 
este de altfel și cea reală 
Noi, însă, am procedat 
recent la o analiză a 
supranormativelor dintr-un 
unghi de vedere practic.

— Și la ce concluzii ați 
ajuns 7

— Normativul de mate
riale ar trebui să fie mai' 
mare cu 12 milioane în tri
mestrul în curs — în acest 
mod diminuîndu-se cores
punzător și volumul supra
normativelor.

Ce se poate spune despre 
o atare optică a conducerii 
întreprinderii 7 Că nu-i alt
ceva debit calculul aceluia 
ce-și fură singur căciula.' 
Ce poate justifica un ase
menea calcul de birou, rupt 
de realitatea din uzină

capăt
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decît tendința de a găsi a- 
coperiri scriptice unor 
crase lacune în gospo
dărirea întreprinderii 7 A 
ține în continuare imobili’- 
zate valori materiale de 
zeci de milioane lei sub 
pretextul unor nevoi ime
diate, chiar dacă acestea ar 
putea apare peste 4—5 luni, 
este o practică ; 
mică și Yu totul 
de. viață.

Zilele trecute, 
vița Roșie" s-a 
o vastă acțiune de eviden
țiere a supranormativelor. 
Toată lumea este mulțumi
tă constatînd cu satisfacție 
că o asemenea lucrare nu 
s-a făcut „de cînd e uzina". 
Rezultatele acțiunii se con
cretizează acum într-un do
sar care numără 
file „încărcate" 
35—40 de poziții 
terii prime și 
aflate în 'Stocuri 
mative. Nu este 
dovadă a inutilității calcu
lelor sofistice, de dragul 
unor normative retrograde, 
depășite și generatoare de 
pierderi ? Iată consecințe
le :. în 1963 s-a procu
rat din import plasă de sîr- 
mă inoxidabilă a cărei va
loare se ridică la peste 2.8 
milioane lei. Așa cum a 
fost adusă și așezată în de
pozit acum 5 ani asa se gă
sește și acum. Pînă în 1967 
materialul resDectiv a fost 
creditat special de minister, 
începînd cu acest an, cele 
peste 2,8 milioane lei imo
bilizați în acest 1 material 
vor „acumula" noi dobînzi 
penalizatoare. De ce Minis
terul Industriei Construcții
lor de Mașini, forul tutelar 
al uzinei bucureștene, nu a 
trecut definitiv un aseme
nea material (fără nici o 
utilizare în uzină timp de 5 
ani și fără vreo perspectivă 
de folosire a lui în fabrica
ție), la o bază de aprovizio
nare și desfacere 7 Eroarea 
care s-a făcut începînd cu 
forul tutelar nu trebuie să 
fie acum suportată numai 
de întreprinderea „Grivița 
Roșie". Interesează mult în 
fața unei asemenea situații 
îngrijorătoare — pe de 
o parte materii și ma
teriale în valoare de 30 
milioane lei sînt puse în 
afara circuitului economic, 
pe de altă parte prețul de 
cost înghite dobînzile pena
lizatoare cuvenite (în 1967 
s-au plătit numai pentru 
supranormative, dobînzi în 
valoare de 2,6 milioane lei) 
— ce se.face pentru trata
rea unei asemenea maladii 
economice și pentru preve
nirea ei ? Cînd are de gînd 
conducerea întreprinderii și 
ministerul tutelar să inter
vină cu măsuri hotărîte 
pentru a curma această si
tuație 7

Din relatările directoru
lui comercial am înțeles că 
„uzina a făcut tot ce-i stă 
în putință" : a întocmit lis
tele cu supranormative, le-a 
adus la cunoștința forului 
tutelar, le-a distribuit la o 
serie de întreprinderi din 
țară. Firește, asemenea 
măsuri vor avea și ele un 
dram de eficiență. Dar dacă 
nu se vor închide toate ro
binetele care alimentează 
supradepozitele uzinei, dacă 
nu se vor înlătura unele a- 
nomalii existente încă în 
aprovizionare, dacă nu se 
va trece hotărît la dimen
sionarea realistă și științi
fică a normelor de con
sum și dacă conducerea în
treprinderii și ministerul nu 
vor sancționa drastic pe cei 
care întrețin o asemenea si
tuație — cum se vor lichida 
stocurile supranormative 7

antiecono- 
infirmată

la „Gri- 
încheiat

peste 
cu 
de 
materiale
supranor- 
aceasta o

50 
cîte 
rna-

0 stratagemă „in
se ligemoasa 

chidează stocuri
vechi și se creează 
altele noi

Deși în unele întreprin
deri stocurile supranormati
ve prezintă o vădită tendin
ță de scădere, ele se situea
ză încă la un nivel destul de 
ridicat; se întîmplă adese
ori, ca în cadrul unor, fa
brici și uzine, pe măsura 
suprimării unor stocuri să 
se formeze altele, chiar mai

mari. Cazurile ' cele mai 
flagrante se localizează la 
întreprinderile subordonate 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Mi
nisterului Industriei Meta
lurgice s£' Ministerul Indus
triei Chimice. Iată, de alt
fel, o... fotografiere a su
prastocării la începutul a- 
cestui an (în lei) :

întreprinderea Stocuri supranormative 
lichidate nou formate

„1 Mai" Ploiești
„Electronica" București 
„Industria Sîrmei" Cîmpia 

Turzii
’Combinatul chimic Cra

iova
Combinatul chimic Turnu 

Măgurele

Deci, o singură excepție : 
„Industria Sîrmei" Cîmpia 
Turzii, la care s-a realizat 
un „echilibru" între stocu
rile supranormative înlătu
rate si cele regenerate, 
ceea ce înseamnă, de fapt, - 
că în acțiunea de lichidare 
a suprastocării aici... s-a 
bătut pasul pe loc? în toate 
celelalte cazuri se constată 
creșterea stocurilor supra
normative nou formate. în 
limite ce variază de la 59 
la sută la zeci de ori. Cum 
se explică o asemenea dis- 
proporționalitate și ce ali
mentează această practică 7 
Grămezile scad într-o parte 
și cresc în alta 7 Ne-am a- 
dresat tov. Traian Silea, 
economist specialist în Co
mitetul de Stat al Planifi
cării :

— Lichidarea și formarea - 
la loc a stocurilor supra
normative este generată de' 
faptul că nu se acționează 
cu suficientă responsabilita
te, cu deplină energie, pen
tru extirparea cauzelor de 
bază ale suprastocării.

— Care sînt aceste cauze 
și căror factori se dato- 
resc 7

— Așa cum arată practi
ca, ele își au rădăcina, mai 
ales, în modul defectuos în 
care înțeleg aprovizionarea 
tehnico-materială unii be
neficiari și chiar ministe
rele tutelare.

Notînd această apreciere, 
să investigăm pe scurt a- 
ceste ipostaze ale supra
stocării. Beneficiarii se 
pot situa în factori-frînă 
ai propriilor i 
conomice 7 Se 
așa este — o 
unele situații 
din 
să analizăm faptele, 
ducerea Uzinei de 
«trucții metalice ii mașini

interese e- 
pare că 

> confirmă 
concrete 

întreprinderi. Dar, 
Con- 
con-

8 387 000 12 397 000
5 939 000 14 468 000
1 243 000 1 201 000

aproape în tota
litate 11 700 000

— 22 600 000

agricole Bocșa a aprobat, 
la ' ' ' 'simpla cerere, achizițiO'

superficial, actele și nu a 
sesizat lipsa de colaborare 
între serviciile de resort, cu 
atribuții precise în apre
cierea necesităților de ma
terii prime și materiale ale 
producției. Gestul nu este 
întîmplător. Ne întemeiem 
afirmația pe discuția pur
tată recent cu ing. Ștefan 
Nuțică, consilier în Minis
terul Industriei Construc
țiilor de Mașini. Cu cîtva 
timp în urmă, conducerea 
acestei uzine a anunțat fo
rul de resort că realizarea 
prevederilor de plan pe 
luna martie este periclitată 
din lipsa a 500 kg tablă de 
o anumită dimensiune. în 
realitate, uzina avea repar
tizată și, în parte, era a- 
provizionată nu cu 500 kg 
tablă, ci... cu 500 tone. Deci, 
după cum ni s-a spus, nu 
lipsea materialul respectiv, 
ci conducerea uzinei nu cu
noștea ce se află în pro
priile sale magazii.

Cu o frecventă destul de 
mare, cazuri de acest gen 
se întîlnesc și la unele în
treprinderi ale Ministeru
lui industriei Chimice. Bu
năoară, la Combinatul chi
mic Victoria s-au făcut a- 
provizionărl, peste necesi
tățile producției, cu 112 
tone laminate și 50 tone 
sîrmă de bobinaj. Ele au 
rămas neutilizate. Aceasta 
deoarece controlul preven
tiv asupra cererilor de ma
teriale prezentate de unele 
servicii funcționale s-a do
vedit superficial și tardiv. 
Iar controlul conducerii 
combinatului asupra modu
lui în care... controlul pre
ventiv își face datoria a 
fost la fel de ineficient și 
formal. Este cu totul de 
neînțeles un asemenea 
„stil" în dirijarea activită
ții compartimentelor care 
trebuie să se ocupe de a- 
provizionarea tehnico-ma
terială, de verificarea ne
cesității și oportunității an
gajării banilor statului. A- 
ceste stări de lucruri relevă 
faptul că nu există o in-r 
tervenție energică a condu
cerilor întreprinderilor res
pective pentru cheltuirea 
cu responsabilitate și înaltă 
eficientă a fondurilor ma
teriale șl bănești încredin
țate spre administrare.

Cît de departe se poate 
merge cînd se scapă de sub 
control mersul aprovizionă
rii tehnice .materiale se 
desprinde și din exemplul 
uzinei „Vulcan" din Bucu
rești. Ea a procurat din 
import cărămizi de mag- 
nezită care, împreună cu 
cele contractate pe anul 
1968, îi acoperă necesitățile 

~ pe doi ani. Dar, „recordul" 
îl deține, pînă acum, 
IPROFIL „Mobila" din 
Iași. Această întreprindere 
ș-a aprovizionat cu 45 600 
șuruburi lemn, suficiente 
pentru consumul pe 10 ani. 
Credea conducerea acestei 
întreprinderi că nu se vor 
mai găsi șuruburi 7 Ga
rantează ea că peste cîțiva 
ani aceste șuruburi vor mai 
putea fi utilizate 7 Cine i-a 
dat dreptul ca timp de zece, 
ani să imobilizeze banii 
statului 7 Răspunsul îl aș
teptăm, în primul rînd, din 
partea forului de resort — 
Ministerul Economiei Fo
restiere.

Ziarul nostru aș
teaptă de un an 
răspunsul unor mi- 
niste

O asemenea itreba- j
re a fost pusă anul |
trecut în ziarul nostru |
(precis la 10 marți' 
Ministerului Indust .

1967) 1

strucțiilor de Maș.. 
nisterului Industrii 
ce, Ministerului 1 
Ușoare, Ministerul 
nomiei Forestiere,

’istriei !

prastocarea action 
de distructiv. Co 
acestor ministere 
se pare, insensibil

~ iest. !

ticile aduse, la ar . •nente-’ ;
le prezentate (re< c 
a primit nici un fel 
puns de la condi 
cestor ministere).

ția nu j

un an de zile rr sterele J
respective nu nun 
au întreprins +- 
vede — măsuri

um se .
ierp.iee

pentru diminuare 
lor supranormativ 
tolerat amplificar

Ministere in postu
ra de mentori ai
imobilizării banilor
statului

Suprastocarea este între
ținută — în multe cazuri — 
chiar de unele ministere 
economice. Ne ’stau Ia în- 
demînă cîteva exemple, așa 
cum au fost consemnate la 
fața locului. La Uzina me
canică Turnu Severin s-au 
identificat stocuri supra
normative. la începutul a- 
cestui an, în valoare de 
peste 15 milioane lei. La 
formarea acestor stocuri a 
contribuit și organul tute
lar. Cum și prin ce mijloa
ce 7 Continuînd o practică 
mai veche, ministerul a re
partizat uzinei, peste cere
rile acesteia, aproape 70 
tone electrozi. Astfel de 
acte s-au consemnat și în 
cadrul Ministerului Indus
triei Alimentare. Direcția 
generală a industrializării 
lantelui a dat pentru anul 
1968 întreprinderii pentru 
colectarea și industrializa
rea lantelui — Constanta o 
repartiție de pergament 
cristal de mii si mii de kg. 
deși unitatea respectivă nu 
solicitase ' „expres" acest 
material și. în mod pract’c 
nu avea nevoie de el. Pe 
bună dreptate. întrucît în
treprinderea deținea un 
stoc care-i aiungea pentru 
doi ani. înfuriată de... „lip-

sa de înțelegere" din par
tea întreprinderii, aceeași 
direcție generală i-a repar
tizat — drept sancțiune — 
alte 115 tone confecții mu
cava, deși consumul la ni
velul unui an se ridică 
doar la circa 10 tone. Ca 
urmare, la mucava — nece
sară ambalajelor — între
prinderea constănțeană este 
asigurată pe cel puțin 10 
ani !

Dar, în acest domeniu 
al abuzurilor unor minis
tere care forțează supra- 
stocarea, investigațiile au 
scos la iveală și un alt „re
cord". în urma dispoziției 
forului tutelar. întreprinde
rea „Industria linei" din 
Timișoara s-a aprovizionat 
în toamna anului trecut cu 
22 tone leacryl pale lucios 
— în valoare de 2 586 000 

— fără a se cunoaște la 
va fi utilizat. Luat la 

resort 
Ministerul Industriei 

Ușoare a comunicat recent 
că se fac experimentări, 
se caută soluții pentru 
din acest material să 
scoată ceva. Nu se știe 
anume, dar. 
rimentări".

Cazurile descrise par In
credibile. Adică, ministere-

lei 
ce 
întrebări, forul de 
din

că 
ca 
se 
ce 

„se fac expe-

Ce s-ar putea 
încheiere 7 Feno 
prastocării, cauz 
tele lui au lost 
rînduri dezbătui 
noastră econom 
organe au dat t 
mai mult sau m- ■ n 
convingătoare — 
aplicate neintî 
mai eficiente n are j
să readucă în ci 
nomic valorile 
imobilizate. Cită 
sens, unele răspi ■... 
precicrî sosite 
„Scînteii". Șeful 
pentru primire, 
și urmărirea re - 
clamațiilor, sesi 
propunerilor 
din Ministerul 
Construcțiilor d ■ 
tov. AI. Mihulei 
gură : „Concluzi 
chetele efectuat . 
difuzate direct ... • 
răle din ministe 
luat măsuri pri' i:d ' ,
lizarea. preveni ■ 
furarea unor li’. ■ 
tente... Direcții!1 
din M.I.C.M. ar ’ |
de un real folr - ■ 
pe tema stocuri!, 
normat’ve. prin 
au subliniat ne •:>
a acorda o mri 
tie aceste’ n-ob i. j
cînd totodată 
ur’T’at. în acest .

■ Eficienta măși ' h
8-a văzut. Su. |
s-a amplificat 1 '
însă conducere-' 
cum s\ înternre 
eredintnt sarcln cc ■■ 
hore." punctul ' 
piînîRtcrului în dnmm’ul 
stocurilor sunrandrmafîve 
unnî om care se ocnna de... 
secț^ările si nronuner’ie r.e- 
f^fenănr ? Oare problema 
em atît de neînsemnată în- 
cît să nu merite un răspuns

ai-

native implicit a C’°- 
lor restante la Uzma 
;-.ic. din Tu’-.ii 'Sc" «-■ 

constituie o mWemă

iir—th. nonst.-ă' genc- 
-. Comentariile sînt de 
os. >n pagina de !•>:'! 
arătat că la această 

prin intervenția 
C.M., stocurile strira- 
IlAtivC ‘‘i» ÎHÎ
n-t Jî vid?Le, dac s aii șl

r -.ă tov. AlexWru Bv
:<ța. director g? u1>al ad

nătura tov.' r. 
director genera 
citățea lor iese 
atît la... prima 
mai ales atunci 
vestigat evo'ut 
supranormative

La redacție
însă și o scrisoare 
tea tov. Dumitru Dude, 
economist la fabrica „Ar
geșul" din Pitești. După ce 
demonstrează cu fapte au
tentice cauzele și consecin
țele stocurilor supranorma
tive, în unele întreprinderi 
piteștene. autorul scrisorii 
consemnează ....supranor-
mativele, sau materialele 

‘ fără mișcare, sau de prisos, 
nu sc justifică, dar se a- 
seamănă, prin efectele eco
nomice, cu valorile frustra
te, puse sub urmărire, că
rora dacă nu li se vor găsi 
întrebuințări vor fi con
damnate la... casare ; ori a- 
ceasta, în ultimă instanță, 
nu reprezintă altceva decît 
tot o sustragere din avutul 
economiei naționale, dar 
cu forme legale..." — în a-

cazuri — continuă au- 
scrisorii — hotărîrile 

în vigoare prevăd sancțiuni 
severe pînă la destituirea 
din funcție* și desface
rea contractului de mun
că pentru cei care provoa
că sau tolerează stocurile 
supranormative. El își ex
primă nedumerirea că 
pînă acum nu a auzit că 
s-ar fi aplicat asemenea 
sancțiuni legale. De ce se 
admit astfel de pierderi și 
cei care le generează nu 
suportă consecințele 7 De 
ce nu se aplică prevederile 
hotărîrilor în vigoare 7 Aș
teptăm • răspuns operativ 
din partea tuturor acelora 
care au' responsabilități în 
domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale, preveni
rii și lichidării stocurilor 
supranormative.

Pagină realizată de
Petre NEDELCU și Viorel SALAGEAN
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dat, deși sentimentul de fri
că nu dispăruse, și era acum 
dublat și de mirare. Am în
chis ochii, lăsîndu-mă învă
luit cît mai mult de atmo
sfera din jur, care eram 
„Eu" și parcă nu vroiam 
s-o privesc, ci s-o simt, așa 
cum îți dai seama de pro
priul corp". Din acest mo
ment, eroul se va redesco
peri — într-un mod ce nu 
mi se pare suficient de con
vingător — într-o ipostază 
latentă prin prisma căreia e 
posibil să continue 
nul.

Chiar șl „farsa" 
lată „înscenare" 
zeta literară" nr. 40, 1967) a 
lui Dumitru Tepeneag, are 
la bază trucul unei declan
șări spontane. In fond care 
este cheia acestei înscenări? 
Autorul (personaj simbolic) 
vrea să devină cu adevărat

roma-

intitu-
(„Ga-

tea scuti nimeni". In 
fond, aici are loc o scru
tare a propriului eu, de
clanșată prin gestul spontan 
nejustificat. Eroul se regă
sește printr-un refuz al mo
mentului, gestul lu\ fiind 
prilej pentru a se putea in- 
trospecta în continuare. 
Ceea ce mi se pare însă 
deficitar în această scriere, 
pe lîngă schematismul per
sonajului care își exteriori
zează uneori cu prea multă 
ostentație, prin gesturi și 
atitudini stridente, un anu- 

. me aer de blazare și în
străinare, — este îngusti
mea viziunii, faptul că au
torul nu reușește îndeajuns 
să-i confere și, implicit, să 
sugereze cititorului sensuri 
adînci de viață.

Riscurile investigației în 
zonele interstițiale ale reali
tății le ilustrează cu pri-

Este un fapt constatabil 
dintotdeauna acela că în u- 
niversul logic al prozei se 
produc mutații continui, 
astfel îneît, de multe ori, 
noul de ieri poate fi consi
derat astăzi deja un atri
but al tradiției. Cu greu 
s-ar putea afirma însă că 
structurile epice de tip cla
sic au fost înlăturate. Ele 
sînt departe de a fi com
promise, rămînînd dimpo
trivă aproape neclintite în 
fața unor asalturi pu
erile. In paralel cu dez
voltarea esențială a pro
zei de tip obiectiv, în 
care uneltele tradiționale 
nu sînt abandonate au apă
rut în proza contemporană 
și unele tendințe, mai mult 
sau mai puțin justificate, 
de părăsire a vechilor mo
dalități epice. Se pare însă 
că după o perioadă de în
cercări, fiecare din aceste 
•tentative obosește și că în
cepe să-și caute cu insis
tență un fir de legătură cu 
o tradiție. Acest lucru de
monstrează cel puțin inefi
cienta unora din noile mo
dalități epice.

Proza modernă actuală, 
trecută prin atîtea expe
riențe, își caută deci mereu 
alte domenii. Forma însă, 
ca șl logica investigației di
feră mult. De aceea oprin- 
du-ne asupra unor proble
me legate de universul lo
gic al prozei noastre ac- 

, tuaîe, vrem mai ales să 
' semnalăm împrejurările și 
riscurile ce însoțesc unele 
tentative de înnoire epică. 
Unii prozatori își reneagă 
cu furia modei, uneltele 
tradiționale și parcurg cu 
repeziciune zone (deloc
nedefrișate) ce aparțin
adeseori altor genuri. Dar, 
ceea ce este esențial, este 
tocmai rezultatul final. Ex- 
plorîndu-se făgașurile in
vizibile ale mecanismelor 
sufletești, se stăruie sem- ' 
nificativ asupra acelof 
„praguri de trecere" /■— 
punți necălcate de /rațiu
ne, ce comandă în Substrat 
actele de opțiune ale in
dividului. Ceea ce îi in
teresează pș/ unii însă nu 
este efectul sau cauza, ci 
numai, modalitatea de de
clanșare a actului. O cau- 

, zahu este suficientă — du
pă ei — pentru a provoca 
singură un fenomen de 
conștiință, ci are nevoie de 
un punct de trecere mini
mă!-dar esențial, pentru fe
nomenul psihic în sine. A- 
junsă la asemenea limită, 
conștiința conține în poten
țial forțele necesare înfăp
tuirii unui anumit act. Re- 
memorînd declanșarea ac
tului, poți descoperi mo
mentul infuz care permite 
însăși existența sa. Desigur 
că de cele mai multe ori 
este vorba de o anumită sta
re nebuloasă, aparent nejus
tificată dar a cărei transcrie
re dă posibilitatea închegă
rii unor structuri coerente. 
Proza aceasta, tinzînd spre 
viziunea interioară, în mod 
pretențios, eșuează adespa 
într-un pletorism fad,, care 
apăsînd excesiv pe instinc
tual, d'evlne chiar vqlgar. 
Dacă JsvAkttsr. paste 'fi ra- 
porfa&direct la Freud, acest 
lucru nu pune în cumpănă 
valoarea operei marelui 
scriitor. Insă Faulkner co
bora în tărîmul nou desco
perit, cu mijloacele scriito
rului (și acestea sînt aproape 
inimitabile), pe cînd mulți 
dintre prozatorii care-1 
urmează folosesc direct șl 
necritic metoda medicală a 
lui' Freud. De aici Inadver
tența, care este în princi
pal una de perspectivă. 
După asemenea considerații 
întrucîtva pretențioase des
pre modalitatea logică 
a unei anumite orientări 
a prozei actuale, ne vom 
opri, spre 
re, asupra

' proze!/»* apărute în ultima 
V’-eme în periodicele noas- 
... e^ literare. Se constată că 
temeritatea investigațiilor 
nu lipsește, astfel că ală
turi de autori ca Fănuș 
'Ncagu, Nicolae Velea sau 
Nicolae Breban apar si alți 
prozatori care experimen
tează modalități epice noi, 
dar nu și întotdeauna 
rodnice din punctul de ve
dere al rezultatelor obți
nute.

Iată, de pildă, fragmen
tul publicat în „Gazeta li
terară" (nr. 37, 1967), în care 
prozatorul Al. Ivasiuc (im
pus atenției prin recentul 
roman „Vestibul"), reme- 
morînd la persoana întîl, 
faza infantilă a eroului său, 
își propune să descopere 
cu minuțiozitate proustia- 
nă clipa exactă în care 
copilul a reușit să-și de
pășească vîrsta. Este vor
ba de înfrîngerea fricii de 
a sta noaptea într-o came
ră obscură în prezența unui 
tablou din care îl privea 
sever străbunicul său „me- 
morandist" și martir. Pă- 
trunzîndu-se spontan de at
mosfera sblemnă a camerei 
cu* tabloul, în erou se pe
trece un transfer de iden
titate care-1 face să-și per
ceapă propriul „eu": „Fără 
să mă uit la el, (încă nu în
drăzneam să mă întorc) 
mi-am împreunat 
le ca și cum 
fost legate, și-am 
cum mi se înăspresc trăsă
turile fetei, în încercarea 
de a semăna cît mai mult cu 
Imaginea din spate. Era 
foarte plăcut, aproape ciu-

în proză

POA TE FI 
M TA TA
CALITATE?
DISCUȚII
LITERARE

exemplifica- 
unora din

mîini- 
ar fi 
simțit

Autor și folosește două ma
rionete, simbolice și ele, — 
pe Maria și Iosif. Aceștia 
uită adeseori că sînt perso
naje, și-l persiflează îri- 
tr-un dialog bogat în obser
vații/ interesante, demon- 
strînd că sînt totuși niște 
entități separate. Avînd pe 
Maria și îosif, Autorul nu 
știe încă ce să facă precis 
cu ei și provoacă propria sa 
naștere printr-o înscenare 
grotescă ce amintește un 
personaj din Faulkner. In- 
cărcînd anecdota cu nume
roase episoade laterale, 
semnatarul povestirii nu 
scapă din vedere ideea cen
trală, detaliile, unele dintre 
ele frumos construite, con
verged spre limpezirea și 
explicarea treptată a sensu
rilor „înscenării". Dar aș 
vrea să atrag atenția asu
pra faptului că o asemenea 
proză a „discontinuității", 
a zonelor interstițiare cum 
le-am numit nu își atinge 
întotdeauna scopul. In cazul 
de față, oricît de sarcastică 
ar fi, această modalitate 
de a-1 face să se nască pe 
Autor nouă ni se pare 
esteticește lipsită de gust 
și, pe alocuri, vulgară. 
Probabil că, pentru des
fășurarea tragică pe care 
o ia mai departe înscena
rea, prozatorul a considerat 
esențial s-o pună în mișca
re printr-un episod grotesc. 
Oricum distanța e prea 
mare, și, apare impresia de 
contrafăcut. Prin observa
ția noastră, nu punem însă 

însușirile de 
lui Dumitru

sosință și tînărul prozator 
Florin Gabrea (premiat re
cent de „Luceafărul"). Ast
fel, în „Secția" („Luceafă
rul" nr. 4 , 1968), pornindu-se 
de la pretextul

lecții de eschatolo- 
se înșiră 
niște reacții 
din zona i 

conștiinței, mizîndu-se

banal al
unei 
gie, 
ent 
gui 
că a 
pe falsă propulsie simboli
că. Se ajunge doar la o stu
foasă incoerentă nesemni
ficativă : „In prima parte 
mă prefăceam că sînt atent 
și urmăream printre cră
păturile degetelor picioa
rele care se mișcau singure 
fluturînd manșeta pantalo-

incongru- 
' i ambi- 
periferi-

nilor, n-ați încercat nici
odată. probabil n-ați avut 
ocazia, cam așa : două ju
mătăți de pas spre stingă, 
tocul pantofului din dreap
ta în unghi drept pe celă
lalt. apoi izbitura de pere
te, întoarcerea și repetarea 
mișcării spre dreapta... pe 
urmă spațiul dreptunghiu
lar unde apăreau semne 
albe,... eu mă țineam' să 
nu pornesc, cei din spate 
mă împingeau nerăbdători, 
z,repede. repede pînă nu o 
șterge", și apoi îmi dădeau 
drumul, panta era abruptă, 
zburau pe lîngă- pătrate și 
cercuri, mai e puțin și la 
deal începe greul, trebuie 
să așteptăm pînă trage din 
nou altă diagonală... mă 
dau peste cap odată, de 
două ori, golul îmi întoar
ce stomacul, marginea, 
marginea de jos, „pline, 
mai dă-mi te rog un pic de 
pîine" din stingă mea..." 
Deocamdată, tînărul proza
tor mimează un' sentiment 
de angoasă, inexplicabil și 
nemotivat psihologic.

Am citat doar cîteva din 
exemplele oferite de publi
cațiile noastre în ultima 
vreme. Prin sondajele efec
tuate în 
sonajelor 
nalizate, 
și încă 
se pună 
sul prozei moderne, rătă
cind însă de multe ori în 
căutarea unei formule ce 
se dovedește hibridă. Zo
nele „interstițiale", oare
cum de penumbră, pe care 
încearcă să le exploreze 
comportă, desigur, atracții 
dar și mari riscuri. Adese
ori — și lucrul acesta apare 
cu atît mai evident în ca
zul unor condeie mai pu
țin experimentate — ase
menea încercări eșuează în 
experiențe formale, lipsite 
de consistență, fără a re
prezenta un cîștig real pe 
plan estetic. Complexitatea 
crescîndă a prozei noastre 
cere într-adevăr talente tot 
mai inspirate, unghiuri de 
receptare din ce în ce mai 
diversificate, dar și cît mai 
propice a surprinde, în ceea 
ce au mai semnificativ, uni
versul de viață umană, rea
litatea timpului nostru, pro
fundele procese sociale și 
mutații spirituale ce o dina
mizează și caracterizează. 
Către împlinirea acestui de
ziderat major al prozei 
noastre merită să-și consa
cre eforturile, să-și con
centreze aptitudinile crea
toare orice scriitor autentic, 
care se simte cu adevărat 
responsabil, prin rodul 
muncii sale față de cei 
cărora li se adresează, con
știent de înalta menire a 
literaturii noastre actuale.

conștiința per- 
cu mijloacele a- 
acesti prozatori 
alții încearcă să 
în ton cu mer-

.®>Z&tvr3

L.

puncte de vedere

de astăzi, percepem îap- 
artă ale înaintașilor..
un asemenea ' prelungit 

cu teatrele, m-am întrebat,

dramatice, tuturor acelor 
cum sînt Radioul, Televi- 
universitățile populare, 

ce dirijează ' mișcarea'de

născute în furtuna lumi- 
a anilor 50 și ajunse la 
adolescenței, înscriu în

SCINTEIA-ioi 21 martie 1968

© Opera română : Romeo șl Ju- 
lieta — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : 
Contesa Maritza — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara
giale” (sala , Comedia) : Heidel- 
bergul de altădată — 19,30, (sala 
Studio) : Părinți teribili — 19,30. 
O Teatrul de Comedie : Un Ham
let de provincie — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini 
— 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Candida — 20.
• Teatrul' „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Patimi — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 
17, Cafeneaua cameleonilor — 20. 
© Teatrul „Barbu Delavrancea” : 
lntîlnire la Senlis — 19,30.
© Teatrul Mic : Tango — 20.
© Teatrul „Ion Creangă” : Toate 
pînzele sus — 16.
© Teatrul evreiesc de stat : Uriel 
Acosta — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Iarmarocul
* .................. ■ 17, (sala din

Vrăjitorul din
ticului Clip —
Academiei) : ’
— 17.
© Teatrul satirlc-muzical „C. 
nașe” (sala Victoria) : Varietăți ’88
— 19,30.
© Ansamblul artistic. al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Așa se 
joacă pe la noi — 20.
© Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova

Ce oferă tea nostru
*?

Frecventez cam de două decenii 
aproape toate teatrele de la noi 
din țară; unele, teatre de mare 
prestigiu și veche tradiție, impre
sionează prin venerabilitatea vîr- 
siei și ținuta repertoriului, prin 
solemna trecere dintr-un veac 
într-altul, dintr-o eră socială în 
alta, dintr-un climat artistic vechi 
în altul nou, aducînd mărturii de 
strălucire și geniu, de la Alecsan- 
dri și Caragiale pînă la Dela- 
toancea și Camil Petrescu ; altele,' 
teatre 
noasă 
vîrsta 
istoria teatrului românesc pagini 
de artă militantă, de creație an
gajată, pagini al căror ecou 
contemporaneitatea ÎI resimte di
rect, iar viitorimea îl va per
petua amplîficîndu-1, de la o 
generație la alta, cu aceeași 
respectuoasă gratitudine cu care

noi, cei 
tele de

După 
contact
și probabil că lucrul acesta l-au 
făcut foarte mulți, care ar trebui 
sa fie relația ideală, sau mai bine 
spus sistemul ideal de relații între 
cei care fac teatrul șf cei cărora 
le este adresat, între scenă și 
public ? Sînt temeinic și de multă

Teatrul Mic va prezenta duminică 24 martie în premieră „Baltagul" de Mihail 
Sadoveanu, în adaptarea scenică și viziunea regizorală a lui Radu 

Penciulescu. în fotografie : o scenă din repetiție
Foto : AgerpresMarin MINCU

la îndoială 
prozator ale 
Tepeneag.

în schița 
publicată în „rauuua ;nr. 
9, 1967) de Mircea Popa (tî
năr prozator lansat și pre
miat de revista „Amfitea
tru"), întîlnim un procedeu 
similar de investigație. 
Personajul (sau numai ipo
staza autorului) se trezește 
întîmplător după un inter
val de timp într-un oraș cu
noscut. I se întîmplă un fel 
de traumă psihică, ce-1 îm
pinge la retrospecție. Se 
trezești străin de propria 
lui imagine din oglindă pe 
care și-o introspectează mi
rat, aproape cu stupoare : 
„Mai rîse o dată în felul 
acela bizar, fără a crede cu 
adevărat că-i atît de bătrîn 
de întreg de terminat, că in
spiră atît de puțină tinere
țe, atît de puține promi
siuni, căci altfel inima încă 
îi mai era „zbanghie" iar 
de plecat ar fi plecat ori
unde, oricum, nu pentru că 
îl alunga cineva, nu pentru 
că n-avea loc, ci pentru că 
se simțea un adolescent 
flămînd de spații. Din nou 
și pentru ultima oară se 
hlizi nervos, înciudat, pe 
adolescența lui prelungită, 
fără nici un dumnezeu, fără 
perspective, prelungire a- 
nacronică de care nu-1 pu-

„Remember", 
.Familia" (nr.

V , XX,XU , XC 
FLAMURA 
dansatorii maghiari 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
20,30.
o Viață sportivă : 
TECA — 10 ; 12,30 
© Două bilete la

(Urmare clin pag. I)

a avut 
faptul 

lui 
Practic, 
redtțc-

© 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.
O Cu toată viteza, înainte ! : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Pentru cîțiva dolari în plus : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2306 — ora 17 și seria 2307 — 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 20,30, TOMIS
8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
© Am întîlnit țigani fericiți
CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ,
17 ; 19 ; 21, GLORIA (comple
tare Atențiune, ciuperci 1) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA (completare Cu

în Grecia) 
16 ; 18,15 ;

CINEMA-
; 16,30.

_ matineu :
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 copii : DOINA — 9 ; 10.
® Cînd tu nu ești: DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Tom Jones 1.UNION — 15,30 ; 20,30.
O Desene animate : UNION
O Leul african : TIMPURI NOI (completare Legenda)
9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
O 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 ; 18,15 ; 18,30 ; 20,45 (la toate 
completarea Orizont științific nr. 1/1968), FLOREASCA (corn-

18.

Abordînd un alt aspect al proble
mei, P. Popescu-Gogan, șeful arhivei 
generale a Academiei, ne scrie : „O 
trecere în revistă cît de sumară a 
manualelor școlare — care sînt o ex
presie a programei — demonstrează 
că ele nu acordă atenția cuvenită 
contribuției românești la dezvoltarea 
științei. Or, este știut că poporul 
român a supraviețuit tuturor vitregi
ilor vremurilor pentru că a avut deo
potrivă brațe tari și un sistem de 
concepții. Dar, după părerea mea, 
manualele nu dau tineretului un sis
tem unitar de cunoștințe despre cul
tura românească în ceea ce are ea 
mai reprezentativ și despre procesul

DESCOPERIRI
ARHEOLOGICE

Recent, arheologii din județul Dîmbovifa au descoperit 
la Adînca și Căprioru bogate tezaure și monede răzlețe 
de argint, emise cu 2 500 de ani în urmă, despre care se 
crede că au aparținut unor cetățeni din Milet, Tasos și 
Tebp. Unele dintre ele, datînd din secolul al ll-lea î.e.n., 
reprezintă chipul zeului Dionisos. De asemenea, la Tîrgo- 
viște, străvechea capitală a Țării Româneșt^ s-au găsit te
zaure continînd monede ale unor state feudale străine. 
Aceste descoperiri, ca și cele făcute în localitățile Ge- 
menea, Voinești, Glodeni, Gura-Ocniței, Raciu și Bră- 
nești au dus la concluzia că la sfîrșitul Evului Mediu, pe 
aceste meleaguri, circulau circa 70 de monede străine : 
napoleoni, ruble, dinari, zloți și altele.

(Agerpres)

16 ;

pletare Cu dansatorii maghiari în Grecia) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
G Cei șapte samurai : DACIA — 8—20 în continuare.
© O sută unu dâlmațienl : BUZEȘTI (completare Năică pleacă 
la București) — 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)
18,15 ; 20,30.
© Lordul din Alexanderplatz : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O șapte băieți și o ștrengărită : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.

© Valetul de pică : MIORIȚA 
(completare Creierul) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Un nabab maghiar : POPU
LAR (completare Flora aus
traliană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Căutați Idolul : MOȘILOR 
(completare Miracole) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, COTROCENI — 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.
e Reîntoarcerea lui Surcouf : PROGRESUL (completare Lauri 
celor mai buni) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Loana : LIRA (completare Lupta internă a speciilor) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, COSMOS (completare Echipa) - 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 
20,30.
© Un bărbat și o femeie : DRUMUL SĂRII (completare Ori
zont științific nr. 1/1968) — 15 ; 17,30 ; 20.
© Nu uita gara Lugovaia : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Innorare trecătoare : CRINGAȘI (completare Orizont știin
țific nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Careta verde : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© încercuirea : PACEA (completare Viața începe la 40 de 
ani) — 16 ; 18 ; 20.
© Dacii : MUNCA — 14 ; 16 ; 18 ; 20.

vreme elucidate — la modul teo
retic și practic — problemele pri
vind teatrul ca artă colectivă, ro
lul diferitelor componente (drama
turgia, arta interpretativă, tehni
ca), specificul și căile prin care-șl 
exercită influența această mile
nară formă de artă devenită — 
sau născută de la început — uni
versală. Mai există însă suficient 
teren în jurul acestui sacru lăcaș 
al Thaliei, în care se pot schimba 
păreri, în care se pot înfrunta 
puncte de vedere, în care pot 
încolți sau renaște idei.

Foarte actuală și necesară mi 
s-ar părea, de pildă, în momentul 
de față, cristalizarea unei opinii 
în legătură cu răspunderea tea
trului față de generația de mîine, 
față de acel public aflat acum în 
formare, în pragul unei educații 
artistice căreia teatrul îi poate 
oferi premise capitale. Chestiunea 
mi se pare mult prea importantă 
pentru a o considera solubilă prin 
administrarea unor sfaturi mai 
mult sau mai puțin inspirate Tea
trului „Ion Creangă" sau teatrelor 
cu profil păpușeresc. Grija față de 
publicul de mîine incumbă res
ponsabilități tuturor teatrelor li
rice și 
instituții 
ziunea, 
forurile 
amatori, care prin natura activi
tății lor înrîuresc considerabil 
formarea gustului pentru frumosul 
elevat, educarea estetică a gene
rațiilor ce vor intra în comunism.

Promoțiile „Cocoșelului neascul
tător", ale unor piese cu „Moș- 
Martin" sau cu isprăvile sprințarei 
veverițe „Țup" au lăsat cam de 
multișor pantalonașii scurți (ca să 
folosim diminutive ale vîrstei) îh 
garderoba cu amintiri vestimen
tare a copilăriei și au trecut la 
șapca și matricola de licean, „bă
iețeii" de acum 10—12 ani sînt ab
solvenți de școli medii, studenți 
sau tineri cu jurămîntul militar de
pus, iar dintre „fetițe", unele se 
prenumără printre cele mai tinere 
mame.

Aș îndrăzni să spun că putem 
depăși faza^istorioarelor „cuminți", 
care și-au avut utilitatea lor, că 
putem mulțumi cu sinceritate au
torilor care le-au scris, făcîndu-și 
în mod meritoriu datoria, și că e 
timpul să ne reamintim (dacă am 
uitat) că teatru pentru copii a scris 
și Lucian Blaga, că în literatura 
universală mai există nume ca : 
Charles Perrault, frații Grimm, Ed- 
mondo de Amicis, Tudor Arghezi 
(care a lăsat pagini nemuritoare 
pentru toate vîrstele), Mark Twain, 
George Mihail-Zamfirescu ș.a.

Aș mai îndrăzni să spun că o 
dramaturgie pentru tineret nu în
seamnă neapărat piese cu eroi 
adolescenți, împărțiți în mod arbi-

rea unui curs de istoria culturii șl 
redactarea unor cărți școlare cores
punzătoare".

La rîndul său, 
de la Liceul nr. 
apreciază : „Dacă

prof. Ion Codru, 
36 din București, 
nu toate manua

lele școlare întrunesc atributele pe
dagogice necesare, cauza rezidă, după 
părerea mea, în aceea că în procesul 
de elaborare a lor nu sînt utilizate 
în suficientă măsură capacitățile 
creatoare ale învățătorilor și profe
sorilor, experiența și opiniile lor. 
Tipărirea acelorași manuale pentru 
toate școlile nu a creat întotdeauna 
posibilitatea promovării unor autori 
neconsacrați, a 'selectării lucrărilor 
celor mai izbutite după criteriul va
lorii științifice si didactice. Pre-

narea lipsurilor semnalate la început, 
Ministerul învățămîntului a inițiat 

• concursul de elaborare a manualelor.
Dacă acest procedeu nu 
toate efectele scontate, 
se explică prin caracterul 
prea puțin 
timpul atribuit 
tare și, îndeosebi 
rea manuscrisului, 
editurii, este foarte 
un interval de 4 luni, de pildă, iar 
la minister, pînă este analizat sau 
aprobat, stă 6—7 luni și uneori chiar 
mai mult. Propun ca durata con
cursului să se fixeze diferit în func
ție de caracterul manualului".

Prof. Elena Bărănescu, directoarea 
Liceului economic nr. 3 din Bucu-

prin
stimulativ.

pentru
pentru reface- 
după indicațiile 

redus. Se fixează

Maaiialel

liceeni se vor 
I să le continue

studiu
unice să exis- mai multe dintre 

la care ne reierim 
unele din- 

de spe-

coiare
nașterii și evoluției ei. Mai ușor te 
„transportă" în Roma antică o pagină 
dinz Tacit, decît toate manualeie 
noastre școlare într-un laborator — 
să zicem al Iui Victor Babeș, al lui 
Dragomir Hurmuzescu, în atelierul 
lui Traian Vuia sau al lui Brâncuși. 
Nici un manual al școlii noastre nu 
te face să vibrezi de emoție la citirea 
episodului de pe Cîmpia Libertății, 

. de la Blaj, sau a celui de la Alba 
Iulia.

Dacă un manual de liceu ar reuși, 
într-un capitol al său, să conducă 
pe elevi „cu inima la gură" pe ur
mele lui Racoviță, dacă manualul 
și profesorul vor recompune drumu
rile parcurse de un Vlaicu, de un 
Pârvan, de un Coculescu, de un loan 
Ionescu de la Brad, de un Tițeica 
de un George Constantinescu și de 
atîția alții, tinerii 1' 
simți atrași irezistibil 
opera.

Concluziile cred că 
la sine : o dată cu 
manualelor, e necesară și introduce-

se impun de 
îmbunătățirea

vederea recentului 
lături de manuale 
te și alte manuale elaborate după 
aceeași programă mi se pare, tocmai 
de aceea, foarte binevenită. După 
părerea mea, manualele unice ar tre
bui elaborate în colectiv pentru dis
ciplinele cum sînt istoria, filozofia, 
economia politică ș.a., întrucît solu
ționarea problemelor tratate aici so
licită o analiză multilaterală, condi
ționată de existența mai multor 
puncte de vedere. La geografie, limbi 
străine ș.a. cred că ar fi mai nime
rită elaborarea mai multor manuale 
de către autori diferiți. După o pe
rioadă de timp s-ar impune cel mai 
bun.

E >adevărat că pentru preîntîmpi-

rești, apreciază : „In școala noastră, 
pe cîtă vreme cărțile de matematică, 
istorie, Chimie ș.a. sînt mereu în 
mîna elevilor, cele destinate studiu
lui materiilor de strictă specialitate 
arareori sînt folosite. Cauza nu este 
greu de stabilit. Deși uneori sînt 
bine alcătuite din punct de vedere 
științific, manualele amintite sînt de
ficitare sub raport didactic.

Dar cele 
dificultățile 
provin din faptul ' că 
tre actualele manuale 
cialitate sînt adaptări, mai mult sau 
mai puțin oeușite, ale unor cărți des
tinate inițial școlilor tehnice, respec
tiv unor tineri care și-au încheiat 
studiile liceale. Din această cauză, 
manualul de contabilitate teoretică, 
de exemplu, e departe de a fi pe 
măsura puterii de judecată a elevi
lor din anul I, cărora li se adre
sează. Stilul e greoi, problemele tra
tate presupun cunoașterea unor no
țiuni de economie politică pe care 
elevii noștri abia în anul II le înyață.

structura lecțiilor uneori se abate de 
la indicațiile programei. O asemenea 
acțiune de adaptare, dacă putea fi 
justificată la început, astăzi, după 
doi ani de la înființarea liceelor de 
specialitate, nu-și mai are rostul.

Țin să semnalez faptul că unele 
manuale sînt greoaie și datorită ne- 
concordanței dintre conținutul lor și 
cel al programelor școlare. Manualul 
de tehnologia producției, bunăoară, 
deși, științific vorbind, tratează bine 
capitolul industriei chimice, se referă 
doar la chimia anorganică, nu și la 
cea organică, cum prevede progra
ma. Or, se știe, timpul, metodele de 
predare, înlănțuirea lecțiilor trebuie 
să se conforme cu 'prevederile pro
gramei și manualul, care se abate 
de la aceasta, își păstrează cu greu 
calitatea de instrument didactic".

Formulînd o propunere de interes 
economic, prof. Ștefan Petrică, de 
la Școala generală din comuna Cio- 
cîrlia de Jos, ne scrie între altele : 
„Prin grija partidului și statului nos
tru pentru a i se crea tinerei gene
rații condiții optime de învățătură, 
de cîțiva ani a fost adoptată măsura 
ca manualele să se distribuie gratuit. 
Numai pentru acest an școlar, de 
pildă, au fost editate în acest scop 
aproape 700 titluri de manuale pen
tru învățămîntul de cultură generală, 
profesional, tehnic și de snecialitate, 
cu un tiraj global de peste 28 mi
lioane de exemplare. Dacă admitem 
că prețul mediu pe unitate e de 6 
lei, rezultă că anual se cheltuiesc 
pentru manualele școlare aproxima
tiv 170 milioane lei. Eu cred că 
s-ar putea obține economii însem
nate — fără ca eficiența morală și 
materială a gratuității manualelor 
să se reducă — dacă o parte dintre 
cărțile școlare (cele mai bine pă
strate) s-ar redistribui și în al 
doilea sau în al treilea an. Aceasta 
ar echivala cu economii de multe 
zeci de milioane de lei anual.

Realizarea acestei propuneri pre
supune, firește, o serie de analize 
referitoare la toate aspectele pe care 
le comportă. Merită însă cred oste
neala".

Am consemnat doar cîteva sugestii 
cu privire la manualele școlar,e. Ele 
se înscriu în contextul general al 

, preocupărilor actuale ale corpului 
’ nostru profesoral pentru perfecțio
narea învățămîntului.

trar în două tabere : „pozitivii*, 
care se joacă de-a racheta cos
mică și dezleagă cuvinte încruci
șate, repudiind fotbalul, și „nega
tivii", care își lasă tuleele să le 
maculeze obrazul. O dramaturgie 
pentru tineret este o dramaturgie 
bună, indiferent de vîrsta persona
jelor ; și pentru că exprim o ase
menea banalitate, să-mi fie îngă
duit să mai adaug una : „Regele 
Lear", „Maria StuarU, „O scrisoare 
pierdută", „Vlaicu Vodă", „Suflete 
tari", „Apus de soare", „Citadela 
sfărîmată" mi se par mult mai po
trivite pentru solida formare inte
lectuală și pentru modelarea sen
sibilității tineretului, decît piese ca 
„Duminică fără fotbal", „Ninge la 
Ecuator".

Dacă pentru spectatorul format, . 
o piesă mediocră sau slabă repre
zintă o primejdie mai mică, întru- 
cît pregătirea și gustul adultului 
îl ajută să discearnă între valoare 
și pseudo-valoare și să aprecieze 
fiecare producție așa cum se cu
vine, pentru spectatorul tînăr sau 
copil, o lucrare dramatică proastă 
se poate solda cu urmări mult mai 
pernicioase, dat fiind că ea ope
rează asupra unui cîmp proaspăt, 
foarte puțin pregătit să reziste 
„dăunătorilor". Dacă vom oferi pu
berului și adolescentului foarte 
rar și cu totul la întîmplare capo
dopere ale teatrului șl cinemato
grafiei, în schimb îi vom prilejui 
dese întîlniri cu spectacole care 
fac „rețetă" (gen „Jocul adevăru
lui", „Cînd luna e albastră", „Co
medie pe întuneric") sau filme 
super-producții — în fond sub-pro- 
duse artistice — (tip „Cartagina în 
flăcări", „Loana", „Serbările ga- 

> lante"), să nu ne surprindă că pre
ferințele vor începe să meargă 
spre acestea din urmă, iar Molidre, 
Ibsen, Pirandello, Kirițescu (trilogia 
Renașterii), Brecht, Camil Petrescu 
vor polariza mai puțin atenția și 
curiozitatea intelectuală a unor ti
neri, decît alți autori de piesete 
„en vogue' și cu succes de 
„casă".

Repertoriul în sine nu înseamnă 
însă totul. Structurarea și materia
lizarea lui în funcție de forțele ac
toricești existente, înnobilarea sce
nei prin prezența celor mai stră
luciți actori pe care-i avem — unii 
dintre ei de talie europeană — re
prezintă o problemă de politică 
culturală ce S9 cere rezolvată cu 
maximă luciditate și îndrăzneală.

Acum 25 de ani vedeam Ia ma
tinee, dar și în anii din urmă pe 
scena Teatrului Național și a altor 
teatre ,pe Gheorghe Storin, pe N. 
Bălțățeanu, pe Aura Buzescu, pe 
Marioara Zimniceanu, pe Vladimir 
Maximilian, pe Mihai Popescu, pe 
Gh. Timică, pe Sonia Cluceru și 
alți stîlpi de aur ai edificiului tea
trului românesc. Astăzi, copiii și 
tinerii au mult prea rar prilejul 
să se întîlnească, în lumina reflec
toarelor, cu Aura Buzescu, Gr. Va- 
siliu-Birlic, C. Antoniu, Ion Fin- 
teșteanu. Radu Beligan, Marcel An- 
ghelescu și alți actori mari și să 
aplaude marea lor artă.

Respectul pentru valorile actori
cești, unit cu respectul pentru capo
doperă, pentru repertoriul care să 
constituie un act de cultură, ni se 
par a fi porțl ce se cer larg des
chise pentru primirea și primenirea 
publicului, pentru cîștigarea acelor 
contingente de tineri care acum'ss 
pregătesc să intre în viață. Teatrul, 
ca și celelalte instituții unde se cul
tivă virtuțile, pasiunea pentru fru
mos, idealurile nobile, a ajuns la o 

/VÎrstă matusalemică pentru că a 
fost înconjurat întotdeauna de oa
meni care au crezut în înalta lui me
nire socială, educativă și artistică. 
La noi în țară teatrul trăiește în 
prezent una din acele epoci de în
florire pe care și le-a visat încă 
de la fondarea lui. Stă în pu
terea
slujesc, să-și sporească neconte
nit publicul de astăzi și să-l pre
gătească, la cea mai înaltă tem
peratură intelectuală, la cea mai 
aleasă școală artistică, pe cel do 
mîine.

t

teatrului și a celor care-1

Mihai FLOREA

sn s®

17,30 Pentru cel mici": Filmele : 
„Poly șl secretul celor șapte 
stele” șl „Kirl, clovnul".
La ordinea zilei : Organiza
rea științifică a producției șl 
a muncii.
Curs de limba germană (lec
ția a 8-a).
Studioul pionierilor : „Vlne- 
vine... primăvara".

19,30 Telejurnalul cțe seară.
19,50 - - -

18,00

18,30

19,00

20,00
20,26

20,55

21,30

22,30

22,50

Buletinul meteorologic. Pu
blicitate.
Film serial : Ivanhoe.
„Mult e dulce șl’ frumoasă" 
— emisiune de limba română, 
„întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă". Emisiune 
de știință.
Studioul mic : „Dialog poe
tic” de Lucian Blaga. Inter
pretează Adela. Mărculescu șl 
Ion Marinescu.
Orașele muzicii : Hamburg. 
Prezintă George Sbârcea.
De la Giotto la Brâncuși. 
Prezintă Ion Frunzettl.
Telejurnalul de noapte.
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PLECAREA DEFINITIVA 
A AMBASADORULUI 

REPUBLICII SOCIALISTE 
CEHOSLOVACE 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA

S-AU CALIFICAT

Miercuri, 20 martie, a părăsit 
definitiv țara noastră, dr. Cestmir 
Cisar, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste Cehoslovace în Republica So
cialistă România.

CU PRILEJUL APROPIATEI 
SĂRBĂTORIRI A ZILEI 

NAȚIONALE A REPUBLICII 
ISLAMICE PAKISTAN

Ro- 
cu 

o 
la 
cu

Sub auspiciile Institutului 
mân pentru relațiile culturale 
străinătatea a fost organizată 
seară de . filme pakistaneze, 
Casa de cultură a I.R.R.C.S., 
prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zilei naționale a Republicii Isla
mice Pakistan. Printre cei prezenți 
se aflau Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public. Au 
fost prezenți Jamsheed K. A. Mar
ker, ambasadorul Republicii Isla
mice Pakistan la București, mem
bri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

A
Delegația Comisiei legislative din 

Adunarea Națională Franceză, con
dusă de dl. Rene Capitant, pre
ședintele Comisiei, care face o vi
zită în țara noastră, s-a întîlnit, 
miercuri dimineața, la Palatul Ma
rii Adunări Naționale, cu membri 
ai Comisiei juridice și ai altor co
misii permanente ale Marii Adu
nări Naționale. Oaspeții au fost sa
lutați de deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice a 
M.A.N. La întrevedere au fost pre
zenți membri ai Ambasadei Fran
ței la București. In cursul după- 
amiezii, parlamentarii francezi au 
vizitat Muzeul de Artă și au asistat 
la un spectacol de operă. Ei au 
fost însoțiți de deputatul C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu.

învingătoare asupra 
campioanelor poloneze 
la scorul maxim, 3—0, 
în partida de ieri — 
după ce în întîlnirea de 
la Cracovia pierduseră' 
cu 3—1 — reprezentan
tele noastre au pășit în 
semifinala competiției 
unde vor întîlni redu
tabila garnitură a 
T.S.K.A.-Moscova, deți
nătoarea 
versarele 
lor s-au 
teren cu 
ternică 
componente ale 
nalel poloneze (vă rea
mintim că aceasta s-a 
clasat pe locul al trei
lea la ultimele „europe
ne") și •'cu speranța de
clarată public că vor 
obține calificarea în e- 
tapa următoare. Insă, 
pe parcursul meciului 
sportivele românce au

trofeului. Ad- 
bucureștence- 
prezentat pe 
o echipă pu-' 
avînd patru 

națio-

jucat bine și n-au cedat 
nici un set întrecînd cu 
15—6,, 15—7, 15—12 va
loroasele lor adversa
re ! Pentru succesul de 
aseară obținut, după 
cum se vede, fără drept 
de apel dinamovistele 
merită felicitări în 
bloc : Ivănescu, Popes
cu, Bogdan, Iliescu, 
Constantinescu și Ștefă- 
nescu. O subliniere se 
cuvine acțiunilor., com
partimentului ofensiv 
care a reușit să finali
zeze majoritatea pase
lor servite la fileu și să 
creeze adevărate „bre
șe" în dispozitivul apă
rării adverse. Dar par
tida de ieri a cuprins și 
momente dificile pen
tru echipa învingătoare 
care, în setul al treilea, 
deși conducea la un 
moment dat cu 14—2 a 
permis polonezelor să

reducă amenințător dez
avantajul, punctînd de 
zece ori consecutiv! 
Sînt fapte care ne în
deamnă, cunoscînd „la
bilitatea" psihică a for
mației noastre campioa
ne, să prevenim pe ju
cătoare și pe antrenorul 
lor asupra unui opti
mism exagerat. Con
fruntările următoare, 
din aprilie, contra lui 
T.S.K.A., vor fi fără în
doială mult mai dificile 
și de aceea bucureșten- 
cele trebuie să fie pre
gătite multilateral, adi
că tactic, tehnic, fizic 
dar și psihic.

Cuplul arbitrilor al
banezi Dilaver K. — 
Bilal F. s-a achitat mul
țumitor de o sarcină nu 
tocmai ușoară.

Dan ILIESCU

Ieri s-au disputat partidele din 
runda a 8-a a turneului internațional 
de șah al tării noastre. Toate cele 
6 partide s-au încheiat cu un rezul
tat de remiză : Bilek — Radovici, 
Troianescu'— Wade, Ghițescu — 
Gheorghiu, Liebert — Gipslis, Cio- 
cîltea — Jansa și Tringov — 
Parma. In clasament conduc Gipslis 
(U.R.S.S.), Bilek (Ungaria) și Parma 
(Iugoslavia) cu cîte 5,5 puncte, ur
mați de Jansa (Cehoslovacia) — 5 
puncte, Drimer (România) 4 puncte, 
Gheorghiu (România) 3,5

★
începînd cu runda 

turneul internațional de 
Belgrad are un nou lider 
na campioanei mondiale 
prindașvili. Aceasta, în evidentă re- b 
venire de formă, a învins-o în 38 de B 
mutări pe Radzikovska. în schimb, j£ 
fosta lideră a clasamentului Milunka _ 
Markovici a suferit cea de-a doua | 
înfrîngere consecutivă, de data a- 
ceasta la Kușnir. Alexandra Nicolau 
a remizat cu Katia Iovanovici, după 
21 de mutări.

In clasament pe primul loc a trecut 
acum Gaprindașvili (U.R.S.S.) care 
totalizează după 8 runde 6,5 puncte. 
O urmează Markovici (Iugoslavia) 6 
puncte, Nicolau (România), Kușnir 
(U.R.S.S.) 5,5 puncte.

(1) puncte

a 8-a, 
șah de la 
în persoa- 
Nona Ga-

VARȘOVIA 20 (Agerpres). 
Marți seara a avut loc adunarea ac
tivului de partid din Varșovia. în 
cadrul acestei adunări, Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a făcut o expunere în care 
s-a referit la evenimentele care au 
avut loc în ultifnele zile în Polo
nia. „O parte destul de însemnată 
a tineretului studențesc din Varșo
via și din alte centre universitare 
— a spus vorbitorul — a fost înșe
lată și abătută pe o cale greșită de 
forțele ostile socialismului". După 
ce a trecut în revistă desfășurarea 
evenimentelor din aceste zile, el a 
comunicat aprecierea pe care Comi
tetul Central al P.M.U.P. o dă a- 
cestor evenimente și s-a referit la 
sarcinile și concluziile care se des
prind din acestea.

★
Sub patronajul însărcinatului cu 

afaceri ad-interim al Danemarcei 
la București, R. Wagner-Hansen, 
Consiliul pentru desfacerea produ
selor agricole din Copenhaga a or
ganizat, miercuri la amiază, pre
zentarea unor produse alimentare 
specifice poporului danez.

(Agerpres)

PRAGA (corespondență specială).— 
„Sparta încearcă astăzi imposibilul11 
— așa comentau în avancronicile lor 
ziarele pragheze întîlnirea din sfer
turile de finală ale C.C.E. între Sparta 
Praga și Real Madrid. Intr-adevăr, 
avantajul de trei goluri luat de spa
nioli în meciul tur nu putea fi ușor 
anihilat. Totuși, spre lauda lor, pra- 
ghezii s-au mobilizat în acest meci 
retur, au luptat din toate puterile 
pentru a răsturna rezultatul final al 
dublei întîlniri cu madrilenii în fa
voarea lor. $i au fost desul de aproa
pe. La pauză conduceau cu 2—0 și ur
mau să înceapă repriza a doua în 
avantaj numeric. Ce se întîmplase ?

In minutul 38 portarul Betancourt 
fusese învins. Kvasnak reluase cu 
capul în plasă o lovitură de corner 
și era 1—0 pentru Sparta. In ultimul 
minut al primei reprize se produc pe 
stadionul „Eden“ momente dramatice. 
La un fault asupra lui Kvasnak, ar
bitrul acordă lovitură liberă pe care 
cel faultat o execută imediat pînă la 
Vrana care pătrunde și înscrie spre 
stupefacția apărătorilor spanioli, sur
prinși de rapiditatea fazei. Este 2—0 ! 
Jucătorii Realului nu sînt de acord 
cu decizia arbitrului vest-german 
Rademacher și protestează, bruseîn- 
du-1. Pentru atitudinea ireverențioasă 
față de arbitru, Amancio e eliminat 
din joc. x

Repriza a doua începea, așadar, cu 
avantaj de două goluri pentru Sparta 
și cu un dezavantaj evident pentru 
Real.

Dar Realul nu 
pentru apărarea .____ ,
ce îl mai păstra și, încet-încet, și-a 
impus tactica — jocul destructiv în 
defensivă, însoțit de schimburi ra
pide de locuri pentru a dezorienta 
,apărarea adversă. Ceea ce s-a șl în- 
tîmplat în minutul 58, cînd Gento 
șutează năpraznic de la 20 de metri, 
înscriind un gol de toată frumusețea. 
Pînă la sfîrșitul partidei scorul ră- 
mîne neschimbat: 2—1 pentru Sparta.

Imposibilul nu s-a produs. Sparta 
a învins puternica echipă din Madrid, 
totuși Real, pe baza avantajului din 
jocul tur, este acela care va juca în 
semifinalele pasionantei întreceri 
pentru Cupa campionilor europeni.

a renunțat Ia lupta 
minimului avantaj

PRAGA 20 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că Prezidiul Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace a dis
cutat miercuri actuala situație politică 
din Cehoslovacia, precum și părerile 
și rezoluțiile adoptate la adunări de 
cetățeni în legătură cu situația pre
ședintelui republicii.

Prezidiul a hotărît să trimită o de
legație a Prezidiului Adunării Națio
nale la primul secretar al C.C. al 
P.C.C., A. Dubcek, pentru a-1 informa 
despre părerile «sale asupra situației 
generale.

A. Dubcek a primit în aceeași zi 
delegația Prezidiului Adunării Națio
nale. în cursul convorbirii, la care a 
luat parte, de asemenea, și S. Sadov- 
sky, secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, A. Dubcek a încredințat de
legația că va informa Prezidiul C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia despre con
vorbirile cu delegația Prezidiului 
Adunării Naționale. în același timp, 
A. Dubcek a informat delegația cu 
privire la mersul lucrărilor de pregă
tire a apropiatei plenare a C.C. al 
P.C.C.

Agenția C.T.K. anunță, de aserhe-

★

International Board, organismul 
care poartă grija regulamentului 
rugbiului, a decis, la insistențele 
membrilor săi neo-zeelandezi și 
australieni, să aducă unele modifi
cări extraordinare în regulile de 
joc. Printre aceste modificări sub
liniem pe aceea care interzice lo
vitura de picior in tușă pentru e- 
chipa în atac și permiterea ei pen
tru echipa în apărare dar numai 
din spatele liniei proprii de 22 de 
metri! Această nouă regulă de joc 
va fi aplicată pe emisfera 
din septembrie 1968, iar pe 
dică din martie 1969.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

nordică 
cea su-

ANKARA (Agerpres). —
Miercuri a sosit la Ankara, într-o 
vizită oficială, Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. El este însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Ivan 
Bașev.

La sosire, oaspeții bulgari au fost 
întîmpinați de primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, și de 
alte persoane oficiale.

PRAGA 20 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția C.T.K., în seara zilei 
de 18 martie, primul secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, A. Dubcek, 
a primit pe ministrul președinte al 
Comitetului pentru cultură și infor
mații, K. Hoffmann, pe M. Brujek, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
cultură și informații, B. Chnoupek, și 
I. Rehak, adjuncți ai ministrului, care 
i-au făcut cunoscut că lucrătorii din 
minister și membrii Comitetului spri
jină în unanimitate hotărîrile ultime
lor plenare ale C.C. al P.C. din Ceho-

nea, bă în ședința sa din 20 martie 
Prezidiul Adunării Naționale 'a adop
tat legea prin care fostul general Jan 
Sejna, care a fugit în S.U.A., a fost 
lipsit de mandatul de deputat al Adu
nării Naționale.

Prezidiul Adunării Naționale a con
stituit, de asemenea, o comisie princi
pală pentru a face propuneri cu pri
vire la elaborarea programului de ac
țiuni al P.C. din Cehoslovacia. Aceste 
propuneri vor fi prezentate spre apro
bare sesiunii Adunării Naționale.

Prezidiul Adunării Naționale a luat 
cunoștință de renunțarea de către Mi
chal Chudik la funcția de vicepreșe
dinte al Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace.

Prezidiul a luat, de asemenea, cu
noștință de memorandumul consiliului 
științific și al comitetului de partid de 
la Facultatea de științe juridice al Uni
versității din Praga cu privire la unele 
probleme actuale ale politicii juridice. 
După discutarea memorandumului de 
către comisia de drept constituțional 
a Adunării Naționale, concluziile vor 
fi supuse spre discutare 
Adunării Naționale.

Prezidiului

it

pe primul 
despre mă-

întreprinderea de transport 
București anunță că, din cau
za unei avarii în rețeaua de 
înaltă tensiune de alimentare 
cu energie electrică a unei 
părți a sistemului de trans
port în comun, tempo
rar (2—3 zile) începînd cu 
data de 21 martie 1968 ora 0,00 
se introduc restricții parțiale 
în circulația următoarelor li
nii de tramvaie și troleibuze : 
linia de tramvai 8 s-a suspen
dat ; linia de tramvai 2 circu
lă între Cartierul 16 Februa
rie și Parcul Rahova, cu un 
număr redus de trenuri; linia 
de troleibuz 88 circulă numai 
între Bd. Lacul Tei și Carol 
Davilla; linia de troleibuz 84 
circulă cu o parte din parc pe 
traseu scurtat de la cartierul 
Titan numai pînă la Carol Da
villa unde va întoarce.

Traseele afectate de' aceste 
modificări vor fi deservite cu 
autobuze pînă la remedierea 
situației.

Miercuri noapte la Berna, în meci 
decisiv, Juventus Torino a învins pe 
Eintracht Braunschweig cu 1—0 
(0—0). Golul victoriei și al califi
cării în semifinalele C.C.E. a fost 
marcat de Magnusson. Celelalte 
trei semifinaliste sînt Benfica, Man
chester United și Real 1

PE PATINOARUL ARTIFICIAL 
DIN PARCUL „23 AUGUST" au con
tinuat ieri meciurile ultimei etape 
din cadrul campionatului republican 
de hochei pe gheață. Iată rezultatele 
înregistrate : Agronomia Cluj — A- 
vîntul Gheorghieni 10—3 ; Dinamo 
București — Petrol Geologie Bucu
rești 9—2 ; Steaua — Tîrnava Odor- 

1 heiul Secuiesc 16—0., -■ ■.
LA NEAPOLE A ÎNCEPUT UN 

TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
TENIS, la care participă jucători din 
șapte țări printre care și România. 
La acest turneu România este repre
zentată de tinerii tenismani Viorel 
Marcu și Ion Sântei. In primul tur 
al probei de simplu masculin, Ion 
Sântei l-a învins cu 7-5, 6-2 pe ita
lianul Labăllarte, iar Viorel Marcu 
a dispus cu 6-3, 6-3 de Marzano (Ita
lia). Alte rezultate : Mulligan (Italia) 
— Della Corte (Italia) 6-0, 6-0 ; Hutka 
(Cehoslovacia) — Aonzo (Italia) 6-2, 
6-2 ; Zednik (Cehoslovacia) — Vettesi 
(Italia) 10-8, 6-1.

ETAPA A 5-A A COMPETIȚIEI 
CICLISTE „TOUR D’ANNABA", 
desfășurată pe distanța Skkida — 
Guelma (152 km), a fost cîștigată de 
rutierul Dieter Grabe (R. D. Germa
nă) cronometrat cu timpul de 
4h 07’49”. în același timp cu învingă-

torul a sosit un grup de 17 
printre care și Walter Ziegler (Româ
nia). în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă suedezul 
Erik Petersson, urmat de frații săi 
Gosta și Sture la 26”, Jan Oke (Sue
dia) — la 1’14”, Grabe (R. D. Germa
nă) — la 16’01” etc.

FINALA PROBEI DE DUBLU FE
MININ DIN CADRUL TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE TENIS DE 
MASĂ DE LA MOSCOVA se va dis
puta între perechile Marta Luzova — 
Ilona Vojtova (Cehoslovacia) și Zoia 
Rudnova — Svetlana Grinberg 
(U.R.S.S.). Dublul Carmen Crișan — 
Viorica Ivan (România) a fost elimi
nat în sferturile de finală.
, în proba de dublu masculin, s-au 
calificat în finală cuplurile Gomoș- 
kov — Amelin (U.R.S.S.) și Stanek
— Miko (Cehoslovacia). Perechea ro
mână Dorin Giurgiucă — Adalbert 
Rethi a fost eliminată în sferturile de 
finală cu 11-21, 21-8, 21-19, 21-12 de 
perechea cehoslovacă Stanek — Miko.

Iată finaliștii celorlalte probe : 
simplu masculin: Gomoșkov (U.R.S.S.)
— Amelin (U.R.S.S.) ; simplu femi
nin : Zoia Rudnova (U.R.S.S.) — 
Marta Luzova (Cehoslovacia) ; dublu 
mixt: Miko, Luzova (Cehoslovacia)
— Golubkova, Strelnikov (U.R.S.S.).
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PRONOEXPRES NR. 12 
din >-20 martie 1968

EXTRAGEREA I :
12 29 47 36 24 40 — 15

Fond de premii : 488 120 lei.
10

EXTRAGEREA A II-A :
10 30 14 37 19 20 — 35

Fond de premii: 362 376 lei.
25
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Timpul probabil pentru zilele 
de 22, 23 și 24 martie. In (ară : 
vreme în general călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale, mai frec
vente în. Banat și Oltenia. Vînt 
potrivit, cu intensificări locale 
din vest. Temperaturile minime 
în nordul țării vor fi cuprinse 
între zero și 6 grade și între 4 
și 10 grade, în sud. Temperatu
rile maxime în nordul țării vor 
fi cuprinse între 5 și 10 grade 
și între 10 și 15 grade, local mai 
ridicate în sud la începutul in
tervalului. In București : vreme 
în general călduroasă, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă. .

macaralele nu mai străbat 
platforma într-o deltă, ca o 
flotă gata să eșueze, iar 
hala monobloc, hala princi
pală a autoturismului, ră
sare în peisajul de basm ca 
o scenă cu cortina în 
duri, ca o bombonieră, 
un mirabil sipet.

— O lucrare de mare 
vergură, o definește direc
torul general al uzinei, ing. 
Constantin Munteanu, cel 
care a fost martor la ivirea 
primelor tractoare, primelor 
autocamioane, primelor 
I.M.S.-uri românești.

— Una din cele mai mari 
hale acoperite din țară, ne 
informează maistrul tehni
cian Spiridon Bogdan, con- 
dupîndu-ne în hala mono
bloc, printre sute de pi
laștri care vor acoperi, în 
final, o suprafață de zece 
hectare.

Lucrările sînt într-o ' fază 
avansată la vopsitorie: tu
nelul de tratament cu băi, 
etuvele, tubulatura, instala
ția de aer condiționat. Ur
măm linia conveiorului care 
va agăța caroseria mași
nilor și o va plimba prin- 
tr-un complicat labirint, 
printr-o galerie de tablă 
galvanizată. Ca fluturii în 
plasă, caroseriile își vor în
cerca aici «.aripile de zbor, 
aripi care se vor acoperi 
treptat de polen colorat. 
Fluturii se vor legăna înși
rați pe fir metalic, captivi, 
ținîndu-se unii de alții, mu- 
indu-se într-o baie de grun- 
duire, uscați apoi, acoperiți 
cu un prim strat de pulbere, 
trecînd din tunel în tunel, 
suflați de un curent de aer 
condiționat, căutîndu-și păr
țile lipsă, trupul, picioarele, 
antenele, motorul de bon
dar, pentru ca, abia la ca
pătul unui drum lung prin 

' galerii, să iasă la lumină pe 
pista de încercare, sub pă
durile de stejar ale Coliba- 
șilor, înainte de a porni pe 
autostradă, peste leagănele 
podurilor, spre lumea lor

fal-
ca

an-

de drumuri și orașe. Primul 
atelier de pictură, vopsito- 
ria, locul unde zeci de pic
tori vor aplica, din mersul 
caroseriei, pata lor de cu
loare, va intra în probe teh
nologice peșje două luni, 
în momentul de față, 65 la 
sută din volumul lucrării- 
este gata. .

Străbatem hala monobloc, 
ocolind inciziile și imensele 
rădăcini dezgolite. Hala are 
aproape jumătate de kilo
metru lungime și peste două 
sute de metri lățime. La de- 
săvîrșirea ei lucrează mai 
multe șantiere. Brașovul 
este constructorul uzinei și, 
efectuînd un masiv trans
port de energie și experien
ță, îndeplinește aici o mi
siune de prestigiu și răspun

Autoturismul românesc va 
fi o mașină bună, elegantă, 
practică. Va avea tracțiune- 
spate și va fi dotat cu mo
tor Sierra, unul din cele 
mai remarcabile motoare 
realizate de firma Renault. 
Autoturismul va atinge vi
teza de 133 km la oră, cu 
un consum economic pe su
ta de kilometri de 7 litri de 
benzină.

Vedem prototipul. Ta
bloul de bord, bine armo
nizat, are două cadrane cir
culare în care sînt ampla
sate aparatele de control : 
vitezometrul și kilometrajul, 
lămpile bateriei, semnaliza
toarele, indicatorul de ni
vel al benzinei, al presiunii 
uleiului, al temperaturii a- 

Aici sînt și dispoziti-

slovacia. Ei au informat 
secretar al C.C. al P.C.C. 
șurile pe care le aplică și le pregă
tește Ministerul Culturii și Informa
țiilor în domeniul culturii și artei.

în încheierea convorbirii, A. Dub
cek și-a expus părerile în legătură cu 
rolul Ministerului Culturii și Informa
țiilor, precum și în legătură cu folo
sirea mijloacelor de informație în 
masă.

La 20 martie, A. Dubcek a avut o 
convorbire cu reprezentanții Partidu
lui Socialist din Cehoslovacia — 
A. Neuman, președintele acestui 
partid, ministru al justiției, A. Fiala, 
vicepreședintele partidului, și B. Ku
cera, secretar general al parti
dului, pe care i-a informat ’ 
pre lucrările de elaborare, a 
gramului de acțiuni al P.C. din .< 
slovacia. în timpul discuțiilor ca 
avut loc a fost subliniată nece: 
activizării Frontului Național și 
voltării activității viitoare a aci

cicliști,

mocrat

războaiele de țe- 
utilizat acum la 

mașinii. Mașinile 
de asamblare, de

cu 
măiestrie căruța și 
Ea va înmănunchea 

și culori cu care

Vedere parțială a Salonului internațional al automobilului de 
la Geneva

LA SALONUL 
INTERNAȚIONAL 

DE LA BRUXELLES

cele peste cinci mii de piese 
o 

o fi- 
ase- 

reali- 
mun- 

cu-

BRUXELLES 20 (Agerp 
La cel de-al 17-lea Salon ir 
național al inventatorilor, 
a avut loc la Bruxelles înt 
și 17 martie, au participat 95 
firme din 21 țări, expu 
peste 4 000 de invenții din 1 
domeniile de activitate, 
noastră a fost reprezei 
printr-un stand al „Index] 
în care s-au prezentat invei 
românești, cofraje glisante 
tru coșuri industriale și tui 
de televiziune ; vibrator 
direcțional anarmonic; 
multiplicator pentru asigu: 
motoarelor asincrone trife

La închiderea salonului 
acordat 147 medalii și dip 
pe branșe de activitate ii 
trială. Invențiile româneș 
fost premiate, releu! multi, 
tor obținînd medalia de au 
celelalte două clasate pe 
4 — medalii de nichel. Ini 
cofraje glisante a prim.. 
Medalia de merit din partea 
Asociației inginerilor din Bru
xelles.

„Indexport" a prezentat, de 
asemenea, o listă însemnată de 
alte invenții în domeniul chi
miei, construcțiilor de mașini, 
metalurgiei etc. Firme cu re
nume în domeniul construcțiilor 
și proiectărilor ca : „Sybetra", 
„Union Chimique Beige", „Me- 
chim, Pieux Franky" etc. au ma
nifestat interes deosebit pentru 
invențiile românești.

mele lor. Panourile de co
mandă automatizată, de fa
bricație românească, apa
ratele din sistemul ecran, 
blocurile de apă fierbinte, 
arzătoarele de gaze vor fi 
în curînd supuse probe
lor tehnologice, deoarece 
acest ansamblu vital al uzi
nei trebuie să producă ener
gie electrică și energie ca
lorică încă din luna mai.

Eforturi multiple scot la 
iveală potențialul unui co
lectiv cu reale însușiri. La 
hala monobloc, după cum 
ne informează ing. Marton 
Emeric, s-au realizat o serie 
de inovații deosebit de va
loroase. Ele au fost aplicate 
la turnarea „paharelor" în 
cofraj metalic, la turnarea ri
glei etajului tehnic, unde s-a 
înlocuit eșafodajul de lemn. 
Constructorii au lucrat cu 
poduri metalice, alcătuite 
din elementele propriu-zise 
ale halei, iar după între
buințare le-au montat la 
locul prevăzut. Un pod ru
lant cu palane electric a mă
rit productivitatea muncii 
la operațiile de ridicare a 
chesoanelor de beton pen
tru acoperiș și lâ montarea 
lor. înlocuirea mijloacelor 
clasice de ridicare și mon
taj a redus prețul de cost și 
numărul orelor de muncă.

Coborîm în serpentine. 
Hala monobloc închisă cu 
panouri metalice de culoare 
albastră-cenușie pare un 
viaduct, o riglă menită să 
măsoare pădurile și dealu
rile. Rămîne dincolo de ea 
forfota de locomotive, de 
trendri, de macarale mari 
cît remorcherele. Se pierd 
treptat dincolo de> bolta 
dealului catargele de oțel și 
beton prin care norii de 
ceață trec ca printr-un piep
tene. în soarele apusului, 
hala devine subit străluci
toare sau mată, are jocuri 
de ape ca frunzele de plop 
răsucite de vînt, în timp ce 
zonele laterale, neîncheiate, 
cu stîlpi metalici și ferme 
deschise, par arcurile unei 
berline ce se pierde treptat 
în peisajul înserării.

cheie. Uzina, cu o produc
ție de patruzeci de mii de 
autoturisme pe an, va atin
ge capacitatea proiectată în 
1972, după asimilarea pe 
faze a motorului, a carose
riei, a dispozitivelor elec
trice. Din birouri trecem pe 
sub cupola străpunsă de • 
benzi luminoase. Scînteile' 
curg din tavan ca din poli- 
zoare. Din toate părțile ră
sar explozii febrile, scăpă
rări din amnare peste te
rase și cochilii. O gară sub
terană în care ar putea să 
pătrundă simultan o sută de 
locomotive cu o sută de gar
nituri de vagoane, aceasta 
este vasta casă a limuzi
nelor.

Nu se poate, o dată ajuns 
aici, să nu faci reflecții cu 
privire la amplasarea uzi
nei, în vecinătatea mai 
vechii fabrici de piese-auto, 
în mijlocul pădurilor de 
ștejar. în asemeneâs locuri 
frumoase se construiau mî- 
năstiri, se construiesc sa
natorii, se construiesc vile, 
case de odihnă, case de 
vînătoare. Amplasarea unei 
uzine într-un astfel de ca
dru este un privilegiu. Pă
durea devine o stație natu
rală de epurare, un sistem 
de revitalizare, un climati- 
zor gigantic, un ventilator 
care va purifica aerul ha
lelor. Primele ronduri ale 
autoturismelor pe platforma 
dej încercare vor fi făcute 
în ■ cadrul firesc . al uzinei. 
Eforturile sporite pe care 
le-a reclamat acest cadru 
vor fi pe deplin justi
ficate. Privim cu emoție 
pămîntul răscolit, albia unui 
rîu cu malurile răsfrînte) 
care nu-i decît i 
tru conductele 
trice și pentru 
de abur și apă 
vim valurile de 
bleurile de cale 
trecem prin halele ■ centralei 
termoelectrice.. Cazanele de 
zece tone abur oră, fabri
cate la Vulcan, cazanele de 
apă fierbinte, stația de ali
mentare cu energie electri
că sînt instalate pe platfor-

ale autoturismului cere 
execuție ireproșabilă, 
nețe care ne face să 
muim munca celor ce 
zează automobilul cu 
ca celor ce șlefuiesc 
pele de cleștar. Instalațiile 
trebuie să întrunească pre
cizii de microni. Indemîna- 
rea oamenilor în confecțio
narea arhitecturii interioare, 
în asamblarea pe schelet, 
în finisaj este o condiție 
hotărîtoare pentru valoarea 
produsului. La lucrările de 
mare finețe vor fi calificate 
femei al căror talent între
buințat la 
sut va fi 
tapițeriile 
de cusut, 
sudare prin curenți de înal-

dere. între pilaștri, tractoa
rele roșii, sprintene, cu pi
cioarele lungi de lăcustă, 
autocamioanele Carpați și 
Bucegi deschid drumurile 
autoturismului, aduc utilaje, 
le montează, aleargă de 
colo pînă colo, se simt în 
mediul lor, stăpîne, ocrotind 
ceea ce trebuie să se nască, 
să apară. Ca niște violon
cele, tractoarele și autoca- 
nțioanele vuiesc în sala de 
concerte a autoturismului 
care, în marea orchestră a 
mașinilor noastre, va înde
plini rolul de violina îijtîi. 
grație fineții și complexi
tății ei. Despre acest lucru 
discutăm cu precădere a- 
cum, în pragul demarării, 
iar specialiștii ne înfățișează 
grija, atenția, acordată cali
ficării oamenilor : mecanici, 
montori, tinichigii, vopsitori, 
electricieni-auto, electricieni 
de utilaje etc.

vele de comandă ale șter- 
gătoarelor de parbriz. Vo
lanul este prevăzut cu două 
brațe. Parbrizul panoramic 
are o largă deschidere. Gea
murile laterale sînt esca- 
motabile la ușile din față și 
culisante la cele din spate. 
Celebrul motor Sierra de 
1108 cmc. cu blocul cilin
drilor turnat din fontă și 
chiulasa din aluminiu, are 
cilindri cu cămăși umede, 
amovibile. Motorul robust 
poate desfășura accelerații 
suple și rapide și este dotat 
cu un sistem de răcire um
plut o dată pentru totdeau
na cu lichid antigel. Maneta 
schimbătorului de viteză 
este plasată la podea și dă 
un aspect sportiv postului 
de comandă. Greutatea ma
șinii atinge 
încărcătură 
1100 kgf.

Aproape

765 kgf, 
maximă

fiecare

iar cu 
atinge

dintre

tă frecvență necesită cadre 
cu aptitudini de artizani. 
Limuzina trebuie să se su
pună legilor de artă și fru
musețe care au condus și 
mîna meșterilor din vechi
me, a celor care au pictat 
și sculptat străvechile mo
numente, a celor care și-au 
construit și împodobit 
rară 
casa, 
forme 
ne-am deprins în ambianța 
frescelor, covoarelor, ulce- 

ilelor smălțuite, apelor și pă
durilor albastre.

Pe mese sînt întinse vra
furi de planuri, tomuri de 
registre. O bibliotecă de do
cumente reprezintă actul de 
naștere al uzinei. Numeroa
sele detalii ale ateliereloi 
sînt prinse, în schemă, pe 
pereți. Grafice cu semne 
colorate în continuă miș
care se află la punctele-

canalul pen- 
părții elec- 

conductele 
'caldă. Pri- 
pămînt, ran- 

■ ferată, apoi

Observatorii politici din capitala 
S.U.A. apreciază că s-ar putea ca 
președintele Johnson să nu-și reîn
noiască candidatura pentru alege
rile prezidențiale din anul acesta. 
După cum apreciază comentatorul 
ziarului „New York Times", Clayton 
Fritchey, președintele nu ar putea 
obține învestitura în cadrul conven
ției naționale a Partidului democrat, 
care se va ține în august la Chicago. 
Din cercurile apropiate Casei Albe, 
menționează corespondentul, se sub
liniază că „Johnson nu va admite 
balotajul, deoarece este amenințat de 
o înfrîngere sigură". In prezent ca 
urmare a eșecurilor suferite în Viet
nam și în alegerile preliminare care 
au avut Ioc în statul New Hampshire 
și în urma sondajelor de opinie pu
blică, aceste aprecieri se concreti
zează din ce în ce mai mult, cu toa
te că este încetățenită ideea că pre
ședintele aflat în funcție nu poate 
practic să piardă alegerile dacă are 
posibilitatea să-și depună din nou 
candidatura. Campaniile electorale 
începute de senatorii McCarthy și 
Kennedy par mult mai realiste de- 
cît la prima vedere, menționează co
respondentul ziarului „New York 
Times".



Eliminarea armelor

V

CONSILIULUI
DE SECURITATE
execuțiile din
Rhodesia

NEW YORK 20 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a întrunit marți 
seara pentru a dezbate situația creată 
în Rhodesia ca urmare a execuțiilor or
donate de regimul rasist al lui lan 
Smith. Vorbind în numele țărilor afri
cane, reprezentanții Algeriei și Etiopiei 
au condamnat cu tărie asasinatele de la 
Salisbury și au subliniat necesitatea a- 
doptării unor măsuri drastice împotriva 

' regimului rasist. Subliniind că situația 
din Rhodesia constituie un pericol pen
tru pacea și securitatea internațională, 
cei doi vorbitori s-au pronunțat pentru 
sancțiuni totale și izolarea completă a 
regimului rasist de către comunitatea 
internațională.. Ei au cerut, de aseme
nea, să se adreseze un avertisment se
rios Portugaliei și Africii de Sud, care 
sprijină regimul rasist din Rhodesia.

nter n ațională
condiție

primordială pentru
securitatea
0 BROȘURĂ PUBLICATĂ

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Secretariatul Organizației Națiuni
lor Unite a publicat o broșură me
nită să prezinte opiniei publice 
mondiale consecințele dezastruoase 
ale. eventualei folosiri a armelor 
nucleare. Broșura, publicată la re
comandarea Adunării Generale a 
O.N.U. după examinarea unui cu
prinzător raport pregătit de secre
tarul general U Thant în colabo
rare cu un grup de experți în pro
bleme militare, se referă și la secu
ritatea cu totul relativă oferită de 
deținerea armei nucleare.

în broșură se subliniază că secu
ritatea națiunilor și protejarea lor

VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 20 (Agerpres). — Agenția France Presse re
latează că miercuri în regiunea platourilor înalte din 
Vietnamul de sud, forțele patriotice și-au intensificat 
atacurile, mai ales în perimetrul cuprinzînd orașul Kon- 
tum. De patru zile se desfășoară lupte violente în partea 
de nord-vest a acestei localități, la o încrucișare de 
drumuri, care leagă Kontum de tabăra militară america
nă de la Dak To. în apropierea capitalei sud-vietna- 
meze s-au semnalat, de asemenea, numeroase lupte de 
hărțuială.

PARIS 20. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : în sala „Mutualite" din Paris a avut loc un 
mare miting organizat de Partidul Comunist Francez la 
care au luat cuvîntul membrii delegației sale cfe s-au întors 
zilele acestea din Vietnam : Jaques Duclos, Etienne Fajon 
și Henry Martin. Deschizînd mitingul, Waldeck Rochet, 
secretar general al P.C.F., a subliniat că trebuie intensi
ficată acțiunea împotriva războiului din Vietnam pentru 
a-i izola și mai mult pe imperialiștii americani și a-1 
obliga să înceteze agresiunea.

Vorbind despre activitatea Comitetului național de ac
țiune pentru sprijinirea și victoria poporului vietnamez, 
creat la inițiativa P.C.F., vorbitorul a subliniat că „în 
toate păturile populației franceze solidaritatea cu poporul 
vietnamez se manifestă tot mai larg".

BERNA 20 (Agerpres). — Departamentul Federal a dat 
publicității un comunicat asupra vizitei reprezentantului 
general al R. D. Vietnam la Paris, Mai Van Bo, care a 
sosit marți în Elveția, însoțit de Huynh Tieng, prim-se- 
cretar. Comunicatul precizează că oaspeții au avut o în
trevedere cu Willy Spuehler, președinte al Confederației 
Elvețiene și șef al Departamentului Politic, care i-a in
vitat apoi la un dejun. După dejun, delegația nord-viet- 
nameză a vizitat Palatul Federal. Oaspeții au avut con
vorbiri cu Pierre Micheli, secretar general al Departa
mentului Politic Federal, Rudolf Bindschedler, consilier 
juridic, Hans Miesch, șef al secției „Est" al Diviziei afa
cerilor politice și Albert Natural, șef al secției Afaceri
lor politice

în cercurile oficiale din capitala elvețiană se subli
niază importanța întrevederilor care au avut loc.

națiunilor
DE SECRETARIATUL 0. N. U.

împotriva unui război nuclear 
pot fi asigurate în mod definitiv 
decît prin eliminarea tuturor 
stocurilor de arme nucleare și in
terzicerea acestor -arme.

nu

KUWEIT 20 (Agerpres). — La 19 
martie, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Kuweit, dr. Iacob 
Ionașcu, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare Alteței sale șeicul Sabah 
Al Salem Al Sabah, emirul Kuweitu
lui.

Au fost prezenți : șeicul Sabah Al 
Ahmed Al Jaber, ministrul afacerilor 
externe, șeicul Khalid Ahmed Al Ja
ber, președintele divanului emirului.

După ceremonia oficială, între e- 
mirul Kuweitului și ambasadorul ro
mân a avut loc o discuție cordială.

Poziția Franței 
în problemele 
monetare inter- 
occidentale
® DECLARAȚIA PREȘEDIN 

TELUI DE GAULLE

Conferința U.N.C.T.A.D.
DELHI 20 (Agerpres). — Comite

tele și grupurile de lucru ale Confe
rinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare continuă să trimită 
ședinței plenare — spre dezbatere și 
aprobare — noi proiecte de rezoluție 
și recomandări. Pînă în prezent se 
află depuse pe masa conferinței peste 
50 de asemenea proiecte în proble-

mele aflate pe ordinea de zi, reco- 
rriandînd inițierea unor acțiuni prac
tice în vederea liberalizării comer
țului internațional și ajutorării ță
rilor în curs de dezvoltare în efortu
rile lor de a reduce decalajul eco
nomic care le desparte de țările dez
voltate.

Pentru ușurarea adoptării proiecte
lor de rezoluție prezentate, precum 
și a celor care vor mai fi prezentate, 
plenara a hotărît constituirea unui 
comitet în componența căruia au fost 
incluși reprezentanți ai țărilor în 
curs de dezvoltare, ai țărilor socia
liste și ai țărilor occidentale dezvol
tate.

Miercuri, plenara a discutat și apro
bat raportul prezentat de grupul de 
lucru al conferinței care a analizat 
problema alimentației mondiale. Pe
tre Tănăsie a reprezentat țara noas
tră la dezbaterile din acest grup în 
calitate de vicepreședinte.

PARIS 20 
rea situației 
a fost miercuri obiectul unei ședințe 
a guvernului francez. „Viața lumii, a 
declarat în cadrul ședinței președin
tele de Gaulle, comportă în prezent 
o activitate economică crescîndă și, 
în consecință, schimburi din ce în ce 
mai extinse. Ea cere deci un sistem 
monetar internațional care să justi
fice încrederea generală. Or, a pre
cizat președintele Franței, criza do
larului și a lirei sterline, care se dez
voltă în prezent, demonstrează că 
actualul sistem bazat pe privilegiul 
monedelor de rezervă este nu numai 
inechitabil, ci, de aici încolo, inapli
cabil. A cere să-1 impui pe un timp 
mai îndelungat înseamnă a condam
na lumea la grave încercări econo
mice și sociale". De Gaulle a preco
nizat stabilirea unui sistem monetar 
care să aibă la bază aurul. El a cerut 
adoptarea unei reforme monetare in
ternaționale care să corespundă „ex
tinderii și mobilității schimburilor din 
timpurile noastre". De Gaulle a ară
tat că ar fi de dorit o restabilire reală 
și completă a balanțelor americane și 
britanice de plăți. Președintele a de
clarat că Franța este gata să ia parte 
la elaborarea unei reforme monetare, 
dar a ținut să sublinieze că pînă a- 
tunci guvernul francez își păstrează 
libertatea de acțiune „față de orice 
hotărîre care tinde să întîrzie această 
schimbare".

(Agerpres). — Examipa- 
monetare internaționale

★
Israelului 

a adresat

SITUAȚIA
ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK 20 (Agerpres). — Re
prezentantul Iordaniei la O.N.U., Mu
hammad el-Fara, a adresat o scri
soare președintelui Consiliului de 
Securitate în care aduce la cunoștință 
„situația foarte gravă care ar rezulta 
dintr-un atac armat masiv pe care 
autoritățile is.r.aeliene îl pregătesc îm
potriva Iordaniei11.

„Nu există îndoială că un nou atac 
armat al Israelului împotriva teri
toriilor și cetățenilor iordanieni ar 
duce la un nou conflict armat în re
giune, iar Israelul ar purta întreaga

răspundere pentru aceasta'1, se spune 
în scrisoare.

la O.N.U., 
Consiliului 
în care se 
acordul de 
cele două 
trecere în

Ambasadorul 
Josef Tekoah, 
de Securitate o scrisoare 
arată că Iordania a violat 
încetare a focului dintre 
țări. După ce se face o
revistă a incidentelor care au avut Ioc 
în regiunea de frontieră între 4 și 
15 martie, în scrisoare se arată că 
„guvernul Israelului consideră guver
nul Iordaniei răspunzător pentru a- 
ceste incidente".

Vietnam, 
muncă 
abne- 

poduri

R. D.
Printr-o 
plină de 
gație,

distruse de bom
bardamente sînt 
refăcute într-un 
timp record și 
redate traficului

ROII CELUI DE-AL
DOILEA FRONT
(Urmare din pag. I)

posturi. în scurt timp însă, aproape 
fiecare provincie care dispunea de 
materii prime și-a asigurat utilajul 
necesar pentru a fabrica la scară 
locală cimentul. Iar acest produs, 
obținut chiar în condiții rudimen
tare, întrunește, datorită inventivi
tății și capacității creatoare a mun
citorilor, aproape aceleași caracte
ristici ca cel produs de moderna 
fabrică, de la Haifong.

Șirul de exemple similare este 
lung, fiecare dintre noile întreprin
deri născute în acești ani grei de 
război constituind o verigă a an
grenajului extrem de complex pe 
care îl constituie la ora actuală in
dustria vietnameză dispersată în 
mii și mii de puncte.

E o soluție care s-a dovedit deo
sebit de eficientă în fața atacu
rilor dușmane. Un vast plan de 
măsuri, tradus în viață într-un timp 
record, s-a concretizat în evacua
rea rapidă a echipamentului tehnic 
important în grote și săli subte
rane, precum și dispersarea celor
lalte utilaje pe toată întinderea ță
rii. In primul caz, distrugerea uzi
nelor de importanță vitală este 
practic imposibilă ; în cel de-al doi
lea — pentru a distruge, de exem
plu, o uzină textilă ar trebui bom
bardată o regiune întreagă, kilome
tru cu kilometru pătrat. Aceasta 
explică neputința agresorilor de a 
paraliza activitatea industrială a 
R. D. Vietnam, în pofida faptului 
că au aruncat în .această acțiune 
resurse uriașe. „Noi am reușit nu 
numai să menținem producția în 
slujba luptei armate și a apărării 
vieții populației ; dar am izbutit, 
de asemenea, să întărim și să dez
voltăm potențialul economic, în 
sprijinul apărării și salvgardării

ființei naționale" — sublinia recent 
Nguyen Van Dao, vicepreședinte al 
Comisiei planului de stat din R. D. 
Vietnam. O dovedește și faptul că 
planul de stat pe anul trecut a fost 
realizat eu succes, în unele sectoare 
obținîndu-se realizări superioare 
prevederilor. Alături de acțiunea 
evacuării întreprinderilor și conti
nuarea producției în locuri sigure, 
rezultatul cel mai important este 
faptul că am reușit să creăm o 
largă rețea de industrii regionale".

Aproximativ 500 de întreprinderi 
însumează industria regională, la 
numai doi ani de la începerea or
ganizării acestui sistem. Sectoare 
importante, cum ar fi construcțiile 
mecanice, chimia, confecțiile, in
dustria alimentară, intră în sfera 
de acțiune a industriei regionale.

In acest fel, cu industria de bază 
pusă la adăpost în cea mai mare 
parte, completată de cea regională, 
s-a putut organiza un spate puter
nic al liniei de. luptă împotriva a- 
gresorilor, un al doilea front pe 
care luptă eroii muncii pentru apă
rarea potențialului economic al 

, țării.
Clasa muncitoare ;— sublinia zia

rul „Nhan Dan" într-un editorial 
consacrat planului de stat pe acest 
an — este hotărîtă, în spiritul tra
diției sale, să depășească toate difi
cultățile și să realizeze din plin 
toate sarcinile ce revin economiei 
în anul 1968. Prin dezvoltarea rețe
lei industriale regionale, care s-a 
extins în . toate localitățile, avînd 
asigurată o bază puternică a in
dustriei grele dispersate, noi putem 
să satisfacem cerințele tot mai mari 
ale luptei pentru salvgardarea na
țională. Cerințele luptei împotriva 
agresiunii, iată sarcinile care stau 
în fața industriei — cel de-al'doilea 
front de luptă împotriva interven
tion iști lor americani.

IMPLICAȚII ALE
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BUGET BRITANIC
——«—■■■■«■ imn mm............ ..
CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LFV1U RODESCU

Cel mai sever bu
get britanic în timp de 
pace — cum este a- 
preciat în cercurile po
litice și economice din 
Londra — a fost pre
zentat marți seara de 
ministrul finanțelor, 
Roy Jenkins, în Ca
mera Comunelor. El a 
confirmat, de altfel, 
previziunile anterioare, 
declarînd de la început 
că bugetul este domi
nat atît de devaloriza
rea din noiembrie a- 
nul trecut a lirei ster
line, cît și de tensiu
nea care caracterizea
ză acum întregul sis
tem monetar al lumii 
capitaliste. Ținînd pro
babil seama de credi
tele puse la dispoziție 
recent de băncile străi
ne — în total 4 mi
liarde dolari — Jen
kins a arătat că acest 
buget „este destinat să 
aducă o contribuție 
majoră la stabilitatea 
și dezvoltarea sănătoa
să a sistemului finan
ciar internațional", 
precizînd totodată că 
se urmărește și obiec
tivul esențial de a 
menține rolul lirei în 
cadrul acestui 
tem.

Noul buget își 
pune ca obiectiv
trai lichidarea deficitu
lui comercial și reali
zarea, în perspecti
vă, a unui surplus 
al balanței de plăți de 
circa 500 milioane lire 
anual. Autorii bugetu
lui au ajuns la conclu
zia că pentru a atin
ge acest țel este nece
sar să încurajeze in
tensificarea exporturi
lor, să frîneze importul 
și să reducă consumul 
intern. Metoda tradi
țională, respectiv, ape
lul la austeritate și 
sporirea impozitelor, 
folosită de atîtea ori în 
trecut de guvernele

fost
de

sis-

pro- 
cen-

conservatoare, a 
aplicată din nou, 
data aceasta la o sca
ră fără precedent : „O 
reducere de asemenea 
amploare în consum — 
a anunțat Roy Jen
kins — cere creșteri 
considerabile ale impo
zitelor",

O primă lovitură da
tă nivelului de trai al 
muncitorilor este im
punerea unei amînări 
cu cel puțin 12 luni a 
înfăptuirii unor reven
dicări privind măririle 
de salarii, stabilin- 
du-se totodată că ori
ce majorare, bazată în 
mod obligatoriu pe cri
teriul productivității 
muncii, nu va putea 
în nici un caz să de
pășească 3,5 la sută. 
Recunoscînd însă, în 
același timp, că prețu
rile au crescut în ulti
ma perioadă „în mod 
inevitabil", ca urmare 
a devalorizării, autorii 
bugetului se feresc să 
introducă același con
trol sever ca asupra 
salariilor, ci își propun 
doar „să veghem ca 
prețurile să nu crească 
decît în mod strict jus
tificat'. Ceea ce în
seamnă de fapt o nouă 
poartă deschisă pentru 
scumpete.

Unele contraste în 
aplicarea noilor mă
suri sînt evidente. Di
videndele societăților 
nu vor putea crește cu 
mai mult de 3,5 la su
tă, dar profiturile au 
fost ferite de orice im
punere. Concomitent, 
asupra marii mase a 
consumatorilor a fost 
abătută o întreagă a- 
valanșă de impozite, 
— majoritatea dintre 
ele indirecte. Au fost 
astfel supuse unei noi 
impuneri băuturile . și 
țigările, benzina, apa
ratele electrotehnice, 
ceasurile, frigiderele,

Discriminarea rasială a- 
fectează încă, în multe 
părți ale lumii, demnitatea 
'și personalitatea umană. 
Există încă oameni prigo
niți și uciși, - întemnițați, 
schingiuiți, obligați să tră
iască în ghetouri sau re
zervații, plătiți cu sume ri
dicole în condițiile unor 
munci istovitoare — totul 
pe temeiul apartenenței lor 
la o altă rasă, considera
tă „inferioară". Aceste 
anacronisme stîrnesc in
dignare și oprobriu ; mi
lioane de oameni .sem
nează moțiuni de protest 
sau ies în stradă pentru 
a-și exprima solidaritatea 
cu victimele morbidului 
flagel al rasismului.

Organizația Națiuni
lor Unite a declarat a- 
nul 1968, „anul drepturilor 
omului", iar, printr-o ho- 
tărîre adoptată la sesiu
nea din 1966, ziua de 21 
marție a fost proclamată 
„Ziua internațională pen
tru eliminarea discrimină
rii rasiale". Această zi a 
lunii martie este legată de 
un eveniment tragic, pe
trecut în 1960 la Sharpe- 
ville, oraș în Africa de 
sud, eveniment cu rezo
nanțe profunde în conști
ința opiniei publice de 
pretutindeni. Dotată cu 
revolvere, puști și arme 
automate, poliția rasiștilor 
sud-africani s-a năpustit 
asupra unei coloane de 
cîteva mii de demons
tranți, care cereau aboli
rea unor legi discrimina
torii. La 22 martie s-a a- 
nunțat oficial că 67 de a- 
fricani fuseseră uciși, iar 
186 răniți, între aceștia din 
urmă numărîndu-se 48 de 
femei și copii.

Masacrul de la Sharpe- 
ville dezvăluia o dată în 
plus caracterul rasist al 
regimului sud-african. A- 
parțheidul (a trăi sepa
rat) a devenit o politică 
oficială de stat. Mai pu
țin de trei milioane și ju
mătate de albi dispun 
dună bunul lor plac de 
peste 13 milioane de afri
cani. Pentru cei care lu-

„pass-ul* — o cărțulie 
- mică ce ține loc și de bio

grafie și de cazier judi
ciar. Același regim este 
aplicat și populației au
tohtone din Africa de sud- 
vest, teritoriu asupra că
ruia R.S.A. exercită o tu
telă ilegală, condamnată 
și printr-o rezoluție a Adu
nării Generale a O.N.U.

Cel mai neînsemnat act

promotorilor apartheidu
lui.

O situație asemănătoare 
prin tragismul ei se în- 
tîlnește și în Rhodesia, alt 
stat de pe continentul a- 
frican în care s-a instalat 
la conducere o minoritate 
rasistă. Inspirat de Preto
ria și în strînsă colabora
re, liderul rasiștilor rho- 
desieni, Ian Smith, procla-

27 de luptă pentru
apărarea condiției umane

cre'ază în întreprinderile 
albilor au fost construite 
ghetouri mizere, la apro
ximativ 30 km de orașe. 
Restul populației de cu
loare este ținută în rezer
vații — bantustane — la 
mare depărtare de locali
tățile urbane, de unde oa
menii sînt scoși periodic 
la muncă forțată. Un mun
citor 
gă 
puțin decît 
tor alb, care prestează a- 
ceeași muncă ; procentul 
mortalității în rîndul popu
lației autohtone este de 
400 la mie ; patru cincimi 
din populația țării nu are 
dreptul la vot; se pot de
plasa dintr-un loc în altul 
numai cei ce posedă

do culoare cîști- 
de 15 ori mai 

un munci-

de nesupunere față de a- 
ceste reguli de viață, ase
mănătoare robiei, este 
considerat „act subver
siv" și atrage arestarea 
imediată a învinuitului, 
poliția avînd în acest sens 
puteri discreționare. De- 
ținuților li se aplică pe
depse ce merg de la lo
viturile de bici și pînă la 
șocurile electrice. Periodic 
au loc procese demonstra
tive în care se pronunță 
pedepse cu moartea, în
chisoarea pe viață sau 
zeci de ani de temniță 
grea. Este cunoscut pro
cesul celor 35 de patrioți 
din Africa de sud-vest 
desfășurat nu de mult la 
Pretoria, care a demons
trat încă o dată sadismul

mîncl'unilateral „Indepen
dența" țării, a trecut ime
diat Ia legalizarea politicii 
de apartheid asupra po
porului Zimbabwe.

In fiecare regiune a 
Rhodesiei există zone 
speciale de restricție pe 
care africanii nu au voie 
să le părăsească. Peste 4 
milioane de oameni de 
culoare sînt tratați în dis
prețul tuturor normelor de 
conduită umană. Aproape 
nu există lună în care să 
nu aibă loc condamnări 
la moarte sau la ani grei 
de închisoare, pentru a 
intimida populația autoh
tonă nemulțumită.

Colaborarea dintre cele 
două guverne rasiste, de 
la Pretoria și Salisbury,

ests un sprijin loaite pre
țios și pentru guvernan
ții portughezi, care de ani 
de zile desfășoară un răz
boi sîngeros în încerca
rea de a înăbuși mișcarea 
de eliberare națională din 
„teritoriile de peste mări" 
— Angola, Mozambic și 
Insulele Capului Verde. In 
același timp, zeci de 
de mozambicani sînt 
miși anual în Africa 
sud, pentru a lucra în 
nele din Transvaal, auto
ritățile portugheze pri- x 
mind în schimb două lire 
de fiecare muncitor.

Discriminarea 
nu se limitează 
nentul african, 
de oameni „de 
luptă pe alte 
pentru drepturi și liber
tăți elementare. Mai cu 
seamă atrag atenția acți
unile populației negre din 
S.U.A., care desfășoară o 
luptă susținută împotriva 
segregației.

înlăturarea acestor a- 
nomalii din viața socie
tății contemporane recla
mă acțiunea unită a opi
niei publice mondiale, a 
tuturor oamenilor progre
siști.

„Ziua internațională 
pentru eliminarea discri
minării rasiale" este încă 
un prilej pentru poporul 
nostru să facă cunoscută 
atitudinea sa de militant 
activ, alături de celelalte 
popoare, pentru lichidarea 
plăgii rasismului, solida
ritatea cu toți cei care 
luptă pentru egalitatea în 
drepturi a tuturor popoa
relor, pentru respectarea 
condiției umane.

GRECIA

mii 
tri- 
de 

mi-

rasială 
la conti- 
Milioane 

i culoare" 
meridiane

Dumitru POPA

agențiile de presă transmit:
Relațiile culturale romăno-daneze. La 20 martie 

s-a semnat la Copenhaga programul de aplicare a acordului 
cultural dintre Republica Socialistă România și regatul Dane
marcei pe anii 1968—1969. Programul prevede țvizite reci
proce de cercetători științifici și cadre didactice pentru studii 
și documentare, schimburi de formații artistice, expoziții etc.

O navă de război a S.U.A. a pătruns în apele 
teritoriale ale R. P. Chineze în zilele de 19 și 20 
martie, în provincia Fukien — transmite agenția China 
Nouă. Tot la 20 martie un avion militar american a pătruns

în spațiul aerian al R. P. Chineze, în zona insulei Tung. Un 
purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost împuternicit să adreseze un avertisment în 
legătură cu aceste provocări ale S.U.A.

Frontierele Republicii Populare a Yemenului 
de sud, precum și toate aerodromurile și por
turile țării, au fost miercuri închise — anunță agen
ția M.E.N.. citind postul de radio Aden. Pe întreg teritoriul 
țării au fost instituite restricții de circulație. Postul de radio 
Aden nu a furnizat lămuriri privind aceste măsuri.

automobilele, aparatele 
de fotografiat, o gamă 
largă de cosmetice și 
articole de drogherie, 
permisele anuale de 
circulație auto etc.

Din expunerea la 
buget reiese că se pun 
mari speranțe 
terea ritmului 
ției anuale cu I 
tă, (față de 1 
anul trecut), 
pe care însă 
miștii îl consideră sub 
semnul incertitudinii. 
Cert este că în viito
rul apropiat, majorita
tea contribuabililor bri
tanici va fi pusă să 
plătească, în condițiile 
unei ajustări delibera
te a nivelului de trai, 
prețul greu de supor
tat al instabilității lirei,, 
al deficitului comerțu
lui exterior.

Intr-o declarație pu
blicată în ziarul „Mor
ning Star", John Gol- 
lan, secretar general al 
P.C. din Marea Brita- 
nie, aduce puternice 
critici noului buget. 
„Guvernul laburist — 
arată Gollan — a ca
pitulat complet în fața 
tuturor cererilor 
cherilor. Bugetul este 
îndreptat aproape 

împotriva 
în mini- 
împotriva 
Creșterea 
impozite- 
bunurilor 
populație 
cea mai 
la o des-

a
intern".

în creș- 
produc- 
3 la su
la sută 
obiectiv 

econo-

ban-

în
întregime 
populației și 
mă măsură 
celor bogați. 
ruinătoare a 
lor asupra 
folosite ae 
contribuie în 
largă măsură 
creștere alarmantă 
comerțului 
In continuare, în de
clarație se spune : „să 
acționăm cu toții pen
tru a Infringe noua po
litică a impozitelor, pen
tru a obține majorări de 
salarii și pentru a com
bate orice creștere a 
prețurilor și chiriilor".

ATENA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
Presa și opinia publică greacă au 
primit cu numeroase rezerve pro
iectul de constituție elaborat de noul 
regim. In locul unei dezbateri vii 
scontate de guvern, în presă au a- 
părut doar cîteva articole, care se 
ocupă în principal de declarațiile 
liderilor partidelor Uniunea de cen
tru — Giorgios Papandreu, și E.R.E. 
— Panayotis Canelopoulos. Georgios 
Papandreu sublinia, printre altele, că 
„nici dezbaterea și nici plebiscitul 

• asupra problemelor constituționale și 
politice nu sînt posibile de realizat 
sub actualul regim". La rîndul său, 
Panayotis Canelopoulos se pronunță 
împotriva plebiscitului sub regimul 
actual.

Cotidianul „Elefteros Kosmos", o- 
ficios al guvernului, scrie, printre 
altele, că lui Papandreu și Cane
lopoulos li s-a interzis să participe: 
la dezbaterile asupra proiectului de' 
constituție, ei făcîndu-se vinovați de 
faptul că „au dus Grecia pe margi
nea abisului".

în ce privește conținutul noului 
proiect, deși se vorbește că viitoa
rea constituție ar putea duce la o 
democratizare a vieții interne, to
tuși dispozițiile acestuia limitează în 
mod vădit drepturile și libertățile 
cetățenești. Presa greacă reproduce 
o declarație făcută recent de Pe
tros Zisis, membru în Comitetul de 
revizuire a constituției, care relevă 
că „proiectul de constituție efete a- 
nacronic și potrivnic libertății". Pe
tros Zisis a adresat două scrisori cu 
conținut similar președintelui Comi
tetului de revizuire a constituției șl 
premierului Papadopoulos în 
subliniază, printre altele, că 
iectului noii constituții îi este 
racteristic spiritul anacronic".

care 
„pro- 

ca-

Mareșalul Andrei Greciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S., a sosit la 20 martie la Bagdad, unde va face o 
vizită oficială la invitația ministrului apărării al Irakului, 
anunță agenția TASS

Sub protecția tirului de artilerie un grup de mili- 
■ tari americani au atacat ieri un post militar al R.P.D. Co

reene aflat în partea de est a liniei de armistițiu — transmite 
agenția A.C.T.C. Ostașii armatei R.P.D. Coreene au ripostat 
la acest atac armat, respingîndu-1.

Delegația Consiliului Național al Cercetării 
Științifice din România, care se află în R.A.U. la in
vitația Consiliului Superior pentru Cercetări Științifice, a vizi
tat Centrul național de cercetări științifice din Cairo, Insti
tutul de cercetări medicale și cel de oceanografie și pisci
culturii din Alexandria, precum și alte instituții de cercetări 
din R.A.U.
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