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Primirea de către tovarășul

Joi la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe James A. Li
nen, președintele Concernului de 
presă Time-Life, care se află în
tr-o vizită în România.

La primire a luat parte George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Cu prilejul întrevederii a avut 
loc o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.
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mentele

hun
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CONSULTAREA MASELOR
V V

TREBUIE SĂ DEVINĂ 0 PRACTICĂ
PERMNENTÂ A OVINELOR
LOCALE DE PARTID Șl

Una din trăsăturile cele mai 
pregnante ale dezvoltării României 
pe calea progresului și civili
zației socialiste o constituie larga 
participare a maselor la exercitarea 
puterii, la conducerea treburilor țării.

Solicitat să ne vorbească despre 
modul cum se reflectă, pe plan local, 
procesul de dezvoltare și adincire a 
democrației socialiste, despre preo
cupările organelor și organizațiilor 
de partid și de stat pentru a-și di
versifica și întări legăturile cu ma
sele. pentru atragerea lor în măsură 
mereu mai largă la elaborarea, dez
baterea și înfăptuirea hotărârilor, in
terlocutorul a spus :

— înainte de toate, trebuie să men
ționez că noi am avut deosebita cin
ste ca la constituirea ’ județului să 
participe tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. între prețioasele indicații pri
mite cu acest prilej și de care ți
nem seama cu strictețe în întreaga 
noastră activitate se- află și cele re
feritoare la principalele metode de 
lucru. „Noile organe locale de partid 
și de stat — a arătat secretarul ge
neral, al C.C. al P.C.R. — vor tre
bui să acorde și in viitor toată 
atenția discutării celor mai impor
tante probleme cu activul, cu masa 
membrilor de partid, cu cetățenii".

Experiența însăși ne arată că 
ori de cite ori organele și orga
nizațiile de partid — și după exem
plul lor cele de stat, economice și 
obștești — se consultă cu comuniștii,

Convorbire cu tovarășul 
Dumitru BALALIA, 

prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
județean provizoriu Prahova

cu masele de oameni ai muncii, ele 
izbutesc să adopte hotărîri bune, să 
fixeze obiective științific fundamen
tate, care reflectă cerințele vieții, iar 
participarea Ia realizarea lor ieste 
largă și entuziastă.

Am putea vorbi — ca să concreti
zăm idefea — de pildă, despre acți
unea de elaborare a propunerilor 
pentru planul 
Conducînd și 
în acest sens, 
țiile de partid 
niști, cadrele 
muncitorilor la examinarea rezerve
lor existente în fiecare loc, ceea ce 
a determinat formularea unor pro
puneri judicioase și, în final, fixarea 
prin planul de stat a unor sarcini 
realiste și mobilizatoare. Anul a- 
cesta însă, ca urmare a indicațiilor 
Conferinței Naționale a P.C.R.. în 
viața întreprinderilor a apărut un 
element inedit. Pentru prima dată au 
avut loc adunări generale ale sala-

de producție pe 1968. 
îndrumînd activitatea 
organele și organiza- 
au antrenat pe comu- 
de specialitate, masa

în industria chimică
Cum se realizează

indicațiile partidului privind

RENTABILIZAREA
PRODUCȚIEI ?

9
Ca și în alte ramuri ale economiei, in industria 

chimică se desfășoară, începînd de anul trecut, o 
largă acțiune de creștere a eficienței economice 
— inițiată de conducerea partidului — prin renta
bilizarea tuturor întreprinderilor și produselor. Cu 
ce rezultate s-a soldat pînă acum șl ce tendințe se 
manifestă în această acțiune ?

(Publicăm în pag. a IlI-a constatările prilejuite 
de ancheta noastră în cîteva întreprinderi din 
această ramură).

riăților, în care au fost prezentate 
dări de seamă cu privire la rezulta
tele economico-financiare din 1967 și 
au fost dezbătute sarcinile de plan pe 
1968. Este de subliniat că, chiar de la 
început, aceste adunări — expresie 
dintre cele mai elocvente ale dez
voltării democrației socialiste — și-au 
arătat eficiența. Larga participare a 
maselor de muncitori, tehnicieni și 
ingineri la dezbaterea problemelor de 
producție, compararea rezultatelor, 
înfruntarea diferitelor opinii, atitu
dinea combativă față de unele ten
dințe de comoditate ale unor cadre 
de conducere au dat posibilitatea co
lectivelor dintr-o serie de întreprin
deri, cum sini, de pildă, cele de la 
Trustul de extracție, Combinatul pe- 
trochimic-Ploiești, și altele, să des
copere noi posibilități și. prin ur
mare, să ceară suplimentarea pla
nului pe anul în curs la produsele 
care au materie primă și desfacere 
asigurate.

Putem afirma că bilanțul activi
tății unităților economice din jude
țul nostru pe primele 2 luni este în 
general bun. Planul producției glo
bale a fost realizat în proporție de 
101,9 la sută, obținîndu-se peste pre
vederi cantități importante de căr
bune extras, motorină, păcură, ule
iuri minerale, anvelope, ciment, țe
sături etc. Sîntem convinși că în a- 
ceste rezultate se concretizează fap
tul că au fost mai bine valorificate 
spiritul gospodăresc al maselor, ini
țiativa lor creatoare.

—’ Faptele pe care le-ați citat sînt 
într-adevăr edificatoare. Relatîn- 

' dwle, ați vorbit despre confruntarea 
de opinii, combaterea unor tendințe 
de comoditate etc. Probabil că și în 
această privință ați avut în vedere 
anumite situații concrete...

— Bineînțeles. Menținîndu-ne 
tema abordată, aș putea relata 
caz care, din păcate, nu este singu
lar. Din el reiese cît de dăunătoare 
poate fi ignorarea părerii maselor. 
Este vorba de Combinatul petrochi- 
mic-Ploieștl. Anul trecut, la cadrele 
de conducere și chiar la comitetul 
de partid de aici se formase păre
rea că nu este posibil să fie atinși 
parametrii proiectați și nici să fie 
îmbunătățită calitatea produsului de 
bază — polietilena. Am fost perso
nal în această întreprindere și am 
întrebat: ceilalți comuniști, inginerii, 
tehnicienii, muncitorii, ce spun ? Cu 
ei v-ați sfătuit ? Tovarășii respectivi 
au rămas oarecum mirați... Astfel 
ne-a apărut limpede una dintre cau
zele. după cum se vede, deloc obiec
tive. care făceau ca această între
prindere să nu-și îndeplinească pla
nul. să aibă în stoc mari cantități de 
polietilenă nevîndută. Se înțelege, 
lucrurile n-au putut fi lăsate așa. 
Biroul Comitetului orășenesc de par
tid a fost îndrumat să se ocupe mai 
îndeaproape de Combinatul petro
chimic. în consecință, s-a întreprins 
un studiu cu participarea largă a ca
drelor de specialitate, a muncitorilor 
fruntași, iar concluziile au fost su- 
nuse dezbaterii salariaților. Au ieșit 
la iveală rezerve nebănuite care. îm
preună cu măsurile preconizate de 
Ministerul Industriei Chimice, erau 
de natură să redreseze situația. în 
fata faptelor, membrii comitetului de 
partid, cadrele de conducere tehnico-

în 
un

(Continuare în pag. a Il-a)

Lucrările agricole
Scrisori și telegrame 
adresate Comitetului

Central al P. C. R.

nu pot suferi
nici o

In ultimele zile, aproape în 
întreaga țară, lucrările agricole 
de primăvară au început să se 
desfășoare din plin. Tractoa
rele și atelajele au fost folo
site mai bine. Ca urmare, mai 
ales în regiunile din sudul și 
vestul țării, s-au semănat mari 
suprafețe cu sfeclă de zahăr, 
mazăre, trifoi, lucernă, orz, 
ovăz etc. De asemenea, în sco
pul menținerii umezelii în pă- 
mint, s-a executat grăpatul o- 
goarelor pe itaari suprafețe. 
Cîteva cifre comunicate de di
recțiile agricole județene sînt 
concludente în această pri
vință. In județul Teleorman 
s-a terminat semănatul ovă
zului pe 1900 ha și al inului 
de ulei pe 1 800 ha, iar mază
rea s-a semănat în proporție 
de 92 la sută, sfecla de za
hăr — 85 la sută, lucerna — 
66 la sută etc. In județul 
Constanța suprafețele semă
nate reprezintă 93 Ia sută din 
plan Ia mazăre, 80 la sută la 
sfecla de zahăr și 67 la sută 
la legume. Rezultate bune s-au 
obținut Ia insămînțarea unor

V

zi ae amînare•*

și în județulculturi
De exemplu, mazărea 
sămînțat pe 87 la sută 
prafața prevăzută. In 
blu insă, situația însămînță- 
rilor, ca și a celorlalte lucrări 
de primăvară, se menține 
un nivel necorespunzător, 
mult inferior celui realizat 
nul trecut, la aceeași dată, 
județul Timiș, de exemplu, 
sfeclă de zahăr nu s-a însă- 
mințat decît pe 8 Ia sută din 
suprafață, iar legumele — 13 Ia 
sută. Deși primăvara s-a in
stalat pe deplin, nu peste tot 
se lucrează intens, pierzîn- 
du-se zile în șir din timpul 
prielnic lucrărilor în cîmp.

Desigur, acum nu se mai 
poate spune că încetineala cu 
care se desfășoară lucrările a- 
gricole se datorește timpului 
neprielnic. Adevărata cauză 
constă în defecțiunile ce se 
manifestă într-o serie de uni
tăți agricole in organizarea 
muncii, în utilizarea tractoare
lor, mașinilor și atelajelor, 
precum și faptul că încă nu 
s-au rezolvat o serie de pro-

Timiș, 
s-a în- 
din su- 
ansam-

ia 
cu 
a- 
In

bleme care condiționează bu
nul mers al campaniei — la 
unele unități n-au ajuns încă 
semințele, lipsesc o serie de 
materiale, piese de schimb, 
carburanți etc.

Intrucît nerespectarea ter
menelor optime. întîrzierea lu
crărilor agricole de primăvară 
pot avea serioase repercusiuni 
asupra nivelului recoltei, se 
impune — ca o sarcină primor
dială ce revine, în această pe
rioadă, organelor de partid, or
ganelor centrale și județene, de 
conducere a agriculturii, condu
cerilor unităților agricole, tu
turor lucrătorilor din agricul
tură— să ia toate măsurile de 
care depinde accelerarea rit
mului însămințărilor și celor
lalte lucrări agricole, să asi
gure utilizarea din plin a tu
turor forțelor în vederea ter
minării grabnice a acestora.

In pagina a 5-a a ziarului 
publicăm cîteva constatări 
privind desfășurarea lucrări
lor agricole, făcute de către 
corespondenții noștri din ju
dețele Dolj fi Ialomița.

în semn de înaltă prețuire 
pentru rezultatele pe care le-au 
dobîndit de-a lungul unui în
treg an de muncă rodnică, 36 
de unități economice au fost 
distinse cu titlul și steagul roșu 
de întreprinderi fruntașe, iar 
93 de colective cu titlul șl di
ploma de evidențiate în între
cerea socialistă pe ramură. Pen
tru rezultatele deosebite obți
nute, 4 colective de întreprin
deri au primit „Steagul roșu” 
și „Diploma de întreprindere 
fruntașă pe țară în industrie, 
construcții, transporturi și agri
cultură” ale Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor.

în cadrul adunărilor prilejuite 
de aceste momente sărbătorești, 
colectivele întreprinderilor frun
tașe au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, scrisori și 
telegrame în care, exprimîn- 
du-și satisfacția pentru înalta 
apreciere pe care partidul și 
statul o acordă muncii lor, își 
iau angajamentul de a răspunde 
acestei prețuiri cu noi succese în 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice puse în față de Congresul 
al IX-lea al partidului și de 
Hotărârile adoptate de Confe
rința Națională a partidului.

în telegrama trimisă de con
structorii hidrocentralei de la 
„Porțile de Fier" se arată că 
s-a realizat în anul 1967 peste 
sarcina de plan o producție în 
valoare de 145 milioane de lei, 
scurtîndu-se termenele de exe
cuție la principalele obiective 
In condițiile realizării unor pa
rametri calitativi superiori la 
lucrări, și economisindu-se 11 
milioane de lei peste sarcina 
planificată. în continuare con
structorii șantierului se anga
jează să depășească indicatorii 
planificați pe acest an cu mai 
mult de 40 milioane lei și să-șî

(Continuare în pag. a V-a)
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BĂRĂGANULUI ATLANTICE
Reportaj de Petre PINTILIE

Era o dimineață vîntoasă de martie 
cînd am pornit spre I.A.S.-Urleasca. 
Pe drumul acesta treceau odinioară 
poștalioanele Brăilei — butci, cariole și 
droști — urmînd „menzilurile” de la 
Muftiu, lanca, Făurei, Cilibia pînă cînd, 
prin Buzău, ajungeau la București. Pei
sajul pare același dintotdeauna. In față, 
în spate, cît poți cuprinde cu privirea 
— la stingă, la dreapta — numai pă
mînt. Bărăganul întreg, într-o stare de 
nuditate și monocromie are, la această 
vreme de început de primăvară, un as
pect de ținut auster.

Pare mereu același, monoton, tern, 
egal cu sine însuși. Dacă n-ar fi mașina 
și șoseaua asta asfaltată pe care alu
necăm în viteză, m-aș simți ca pe vre
mea lui Hașdeu, care-l numea „Sahara 
Daciei’ ; ca pe vremea lui Odobescu, 
pornit să înfîmpine inedite senzații ci-

negefice înfr-o savană ; ca pe vremea 
copilăriei lui Panait Istrati, fascinat de 
goana fără isfov a ciulinilor.

Dar iafă că deodată se profilează la 
orizont geometria impecabilă a stîlpi- 
lor refelei de înaltă tensiune I Ca niște 
strălucitoare fire de păianjen, cablurile 
electrice trase prin vîrful stîlpilor mo
numentali modifică brusc semnificata 
peisajului. Apoi imaginile se aglome
rează : apar silozuri, turnuri de apă, o 
fabrică, niște clădiri, blocuri de locuin
țe, o gară.' în zare se profilează Ur- 
leasca...

în aerul virgin al dimineții se ridică 
dens mirosul de pămînt, transpirația ța
rinei. Dacă privești mai afent, vezi 
ogoarele minuțios arafe. Un j 
care de fapt nimic nu mai e sălbatic,

FAMILIA - cadru primordial
wal formarii personalității

\ kS&i 9
Indiscutabil, pînă Ia o 

vtrstă, nimeni și nimic nu 
poate înlocui, cu aceleași 
rezultate, „cei 7 ani de-a- 
casă“ (înțelegînd prin asta 
nu o cifră, fatidică, un nu
măr fix, obligatoriu, de ani 
petrecuți exclusiv în sinul 
familiei, ci amprentele fun
damentale căpătate de co
pil de ,1a ai săi). în acest 
segment de timp familial 
(repet : care înseamnă in
finit mai mult decît un nu
măr de ore dedicate zil
nic formării copilului) se 
pune piatra de temelie a 
unui întreg edificiu, de
numit simplu PERSONALI
TATE (este vorba despre 
dobîndirea trăsăturilor de 
bază ale fiecărui individ 
în parte).

Debutul persona
lității conștiente

Cele dinții manifestări 
conștiente ale personalității 
apar in jurul a 1 000 de

anchetă socială de Mihai stoian

zile de existență. Iată de ce 
am și cules, din nenumă
ratele dialoguri cu părinții, 
„reclamații" de acest tip :

— Pînă acum, băiatul 
meu (cel reclamat a îm
plinit recent 3 ani) eraex-, 
trem de ascultător, iar dacă 
nu făcea ce i se cerea, 
mi-era limpede că neascul
tarea se datoreȘte faptu
lui că nu înțelegea încă 
totul. Acum însă a crescut 
și, culmea, deși înțelege o 
grămadă de lucruri, e mai 
neascultător. Nu știu ce să 
mă mai fac ! Toată ziua, eu 
sau soția mea trebuie să 
stăm după el, să spunem 
într-una : „Să nu faci asta ! 
Să nu faci asta 1“ Și orice-i 
cerem, întîi respinge, se 
împotrivește, cedează greu.

De ce așa, și de ce din- 
tr-o dată ?

Părinții care se Rling de 
schimbările... în rău, de la 
această vîrstă, au dreptate 
doar în aparență, căci ei 
nu știu cît de pozitiv (cul
mea !) este pragul la care 
au ajuns copiii lor : așa-zisă 
împotrivire, faptul că a- 
ceștia „țin piept" oricărei 
dorințe exprimate de a- 
dulți, semnalizează de fapt 
că eu-1 copilului a încol
țit, semnul concret al de
butului personalității con
știente fiind tocmai timida 
încercare infantilă de-a se 
diferenția de ceilalți.

— Dilema e cît se poate 
de serioasă — recunoaște 
MARIA PETRE, directoa
rea grădiniței de copii a

C.N.E.F.S. Există realmente 
vreo opoziție între dorința 
mea firească — de părinte, 
de educator — de a-1 for
ma în așa fel pe copil in
cit să se deosebească de 
alții, și în același timp de 
a-1 crește în spiritul res
pectării obligațiilor de or
din social, imDuse de traiul 
în colectiv ? Practica dove
dește, fără drept de apel, 
că atunci cînd adulții — 
părinții, educatorii etc. — 
acționează cu finețe și pri
cepere, rezultatele sînt cît 
se poate de bune, echili
brul statornicit înlăuntrul 
fiecărui' copil ducînd, ine
vitabil, la o compdrtare ex
terioară corespunzătoare. 
Și aici putem aminti unele 
lacune ale muncii noastre 
(îmi permit să vorbesc și 
în numele părinților) : une
ori, timorați parcă de ne
cesitatea imprimării, la 
vîrstă mică, a spiritului de 
disciplină, nesocotim (lă
săm pe planul doi) ceea ce 
« net primordial — indivi-

dualitatea, deci calea spre 
precizarea profilului perso- 
nălității copilului. Mulți pă
rinți — și vorbesc din ex
periență — socotesc că e 
destul, de vreme ce-au dat 
copilul la noi, să-l crească 
apoi mai ales din punct de 
vedere — ca să zic așa — 
biologic : hrană, igienă. Dar 
latura psihologică a proble
mei o neglijează în bună 
măsură. Nu e suficient să ai 
pe mină un copil hrănit, 
voinic, sănătos, fiindcă, ori- 
cît de mult ar conta facto
rul biologic, un adevăr me
rită să fie repetat: 
(iile psihologice — 
tul sufletesc — ale 
lui în familie sint
mai importante pentru for
marea personalității viito
rului școlar (un exemplu : 
gradul de coeziune fami
lială are un rol determi
nant în desenul personali
tății care se conturează

condi- 
clima- 
traiu- 
infinit

(Continuare în pag. a IV-a)

acoperă cîmpia cu covoare subțiri, 
sfrief delimitate. Și te izbește violent 
contrastul născut dintre verdele acesta 
al lanurilor abia ițite, dintre negrul o- 
goarelor abia arate și construcția mo
dernă a Fabricii de r 
care succede verdelui

O fabrică în inima Bărăganului I Unde 
înfloreau altădată ciulinii... I 
pia își făcea cuibul...

Am ajuns la I.A.S.-Urleasca.
în primul an de la înființarea- între

prinderilor agricole de sfat, printre pri
mele create experimental, I.Ă.S. Urleas- 
ca din județul Brăila a obținut rezul
tate deosebite, care îndreptățesc mă
surile luate de a .transforma G.A.S.-urile 
în întreprinderi complexe, adevărate 
„uzine” de produse agricole. Organi
zarea științifică a muncii și a producției 
a avut drept urmare aici ca de pe cele 
7 523 ha pămînt arabil, împărțit în 10 
ferme, să se obțină, în anul trecut, o 
producție globală de aproape 45 mili
oane lei, să se înregistreze importante 
depășiri la producția vegetală și ani
mală, să se obțină un beneficiu net de 
peste 6 milioane jumătate lei, aproape 
dublu față de cel planificat.

— Și foate aceste rezultate — ne 
spune economisful-șef Panait Marcel — 
au fost obținute în condițiile unui teren 
neirigat.

Privesc pe fereastră covorul verde de 
grîu care, transfigurat de timp, va de
veni în cîțiva ani un eden vegetal. Lu
crările de irigație începute primăvara 
aceasta pe terasa Brăilei vor face ca în 
1970 — și aici, pe o suprafață de 1 900 
ha de pămînt fertil — să pulseze pu
ternic vinele de apă. O gigantică „inun
dație” vegetală va cuprinde Bărăga-

In calea destinderii, a tendințelor 
pozitive de înlăturare a surselor 
de încordare din viața interna
țională, din arena politică europeană, 
se întîlnesc încă numeroase obsta
cole. Obstacolul major îl constituie 
politica cercurilor reacționare, in
teresate în perpetuarea „războiului 
rece” și reziduurilor sale. Conducăto
rii politici și militari de peste ocean, 
uzînd de blocul agresiv N.A.T.O. — 
principalul lor instrument de domina
ție politico-militară în Europa occi
dentală — acționează împotriva des
tinderii, caută să frîneze dezvoltarea 
relațiilor și a unui climat politic nou 
între țările și popoarele continentului, 
în timp ce încearcă să dea o nouă fa
țadă blocului agresiv N.A.T.O., menită 
să liniștească temerile opiniei publice, 
comandamentele militare ale blocului 
pun la punct proiecte, adoptă măsuri 
de ordin operațional, în scopul con
solidării dispozitivului alianței. Este 
cunoscut că în luna ianuarie a acestui 
an a luat ființă „forța navală perma
nentă atlantică” ; în prezent se fac 
pregătiri în vederea constituirii unei 
a doua flote cu structură multinațio
nală — „Quick Reacting Mobile 
Force”, pentru bazinul mediteranean ; 
se reorganizează complet infrastruc
tura militară integrată, adică sistemul 
de comandamente și baze militare ale 
N.A.T.O., în scopul sporirii eficienței 
lor.

Totodată, se înregistrează o in
tensă activitate a doctrinarilor atlan
tici menită să confere un cadru teo-

(Continuare în pag. a V-a)

retic, un sistem de- teze care să argu
menteze măsurile luate de militari. în 
ultimul timp este frecvent vehiculată 
noțiunea de „crisis management”, teo
rie care prevede folosirea oricăror 
mijloace pentru atingerea scopurilor 
blocului. Substratul agresiv al blo
cului, caracterul său nociv este 
deosebit de elocvent ilustrat de faptul 
că, în acest context, în ultimul timp, 
se bucură de audiență în rindul unor 
strategi și cercuri politice atlantice 
teza cu privire la așa-zisa necesitate a 
coborîrii „pragului nuclear”. Formu
lată pentru prima dată de către ge
neralul Lyman Lemnitzer, comandan
tul suprem al forțelor N.A.T.O. din 
Europa, această teză preconizează ca 
N.A.T.O., în eventualitatea unui con
flict armat pe continent, să recurgă 
cît mai devreme posibil la armele nu
cleare.

Cea de-a doua • cale prin care 
cercurile imperialiste încearcă să-și 
promoveze interesele în Europa o re
prezintă tentativa de a „controla” des

cinderea internațională pe continentul 
nostru. Ele își dau tot mai bine 
seama de faptul că nu pot opri pro
cesele obiective ce străbat Europa, 
puternicele curente ale opiniilor rea
liste, năzuințele spre o politică inde
pendentă a statelor, care să cores
pundă intereselor naționale ale aces
tora. în încercarea de a frîna ten

Emil GEORGESCU

(Continuare în pag. a Vl-a) '

Telegramă
Celui de-al Xll-lea Congres 

al Partidului Comunist din Norvegia
OSLODragi tovarăși,

Cu prilejul celui de-al Xll-lea Congres al partidului dv., Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român transmite delegaților la congres, 
tuturor comuniștilor și clasei muncitoare norvegiene un cald salut 
tovărășesc.

Comuniștii români urmăresc cu caldă simpatie activitatea Partidului 
Comunist din Norvegia consacrată lărgirii drepturilor și libertăților 
democratice, apărării intereselor vitale ale poporului norvegian, unirii 
tuturor forțelor de stingă intr-un front comun în lupta pentru consoli
darea păcii și zădărnicirea planurilor agresive ale imperialismului.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească, statornicite între P.C. Român și P.C. din Norvegia, se vor 
dezvolta continuu în interesul partidelor și popoarelor noastre, al mișcării 
comuniste internaționale, al cauzei generale a socialismului.

Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
congresului, în lupta partidului dv. pentru bunăstarea și prosperitatea 
Norvegiei, pentru triumful cauzei păcii, democrației și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

4
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țț mm BARAM DE DOSARE

CONTINUĂ SĂ REZISTE
în articolul cu titlul „Baraj arti

ficial în calea apei potabile",, pu
blicat în ziarul noștru la sfîrșitul anu
lui 1966, erau prezentate cîteva cauze 
ale tărăgănării lucrărilor de alimen
tare cu apă a orașelor Pitești și Rîm- 
nicu Vîlcea. Intre altele, erau criticate 
în articol lipsa de prevedere și fuga 
de răspundere a forurilor locale și a 
unor organe centrale de resort, siste
mul de avizare greoi, tendința de a- 
coperire cu hârtii și semnături etc. 
Ignorindu-se adevărul simplu că asi
gurarea apei trebuie să meargă cu un 
pas înaintea dezvoltării industriale și 
urbane, în 1966, cînd ar fi trebuit să 
se treacă efectiv Ia executarea lucră
rilor de alimentare cu apă continua 
încă disputa pentru stabilirea nivelu
lui consumului în perspectivă și a so
luțiilor tehnice.

Au trecut de atunci 15 luni. Era de 
așteptat ca, în acest răstimp, progre
sele în soluționarea problemei alimen
tării cu apă a orașelor Pitești și Rîm- 
nicu Vîlcea să fie vizibile. Dar lucru
rile nu s-au petrecut așa. De aceea, 
sîntem nevoiți să reluăm această mult 
discutată problemă, prezentînd mai 
în amănunt situația de la Pitești, unde 
s-au acumulat multe date și fapte 
care arată că în calea apei potabile 
se mai interpune încă barajul avizări
lor, al fugii de răspundere și dezinte
resului.

In articolul publicat în 1966, se 
menționa că în doi ani nu se avizase 
măcar prima fază de proiectare a lu
crării de captare a apei din rîul Argeș. 
Unele lipsuri ale documentației întoc
mite inițial, numeroasele trepte ce tre
buiau străbătute și subiectivismul ma
nifestat de cei care urmau5 să dea avi
zul — la C.S.C.A.S., îndeosebi — ex
plică numai în parte cum s-a irosit 
atîta timp. La începutul anului 1967 
este adoptată, în sfîrșit, o soluție care 
capătă forma unui „studiu tehnico- 
economic privind alimentarea gene
rală cu apă a orașului Pitești". In ce 
constau lucrările ? O priză provizoriu 
amplasată lîngă barajul ce se află în 
construcție pe rîul Argeș în punctul 
Bascov, conducte de aducțiune, stații

CE OFERĂ
.ic

CONCURSUL
E/CEPȚIONAL

PRONOEXPRES"
Pentru participanții la pri

mul concurs excepțional PRO- 
NOEXPRES din 24 martie există 
șanse de cîștig a unor premii 
importante. Administrația de 
Stat Loto Pronosport atribuie, 
în număr nelimitat, autoturisme 
„Renault 16’, 
M.B.', „Renault 
„Trabant 601' și, 
la sorți, alte 10 
de diferite mărci.
excursii pe litoral, în R.P. Bul
garia, precum și diferitele pre
mii în bani constituie, de ase
menea, șanse ce surîd oricărui 
participant la acest concurs. 
Cu un bilet de 30 de lei se 
poate participa la toate extra
gerile celor 90 dș numere. 

„Skoda 1000 
Gordini' și 
prin tragere 
autoturisme 

Cincizeci de

de tratare și pompare etc. Valoarea 
întregii lucrări — 90 milioane lei, din 
care 81 milioane pentru construcții- 
montaj.

- Ținîndu-se seama de faptul că și 
așa se tărăgănase destul rezolvarea a- 
cestei probleme, ar fi fost firesc să se 
facă totul pentru a se trece cît mai 
repede la execuția lucrărilor. Dar și 
de data aceasta bariera avizărilor s-a 
dovedit greu de trecut. Studiului teh- 
nico-economic i-au trebuit 8 luni ca 
să străbată hățișul aprobărilor. In a- 
cest timp, în loc să se execute lucrări, 
așa cum era stabilit prin planul de 
investiții al fostului Sfat popular re
gional Argeș pe anul 1967, s-au făcut 
demersuri pentru obțiherea avizelor. 
A urmat apoi tîrguiala cu 5 ministere
— industriei ușoare, industriei chimi
ce, industriei alimentare, petrolului și 
economiei forestiere — care, âvînd 
unități industriale în raza orașului Pi
tești, trebuie să contribuie cu fonduri 
și cu... semnături.

S-a intervenit apoi la Ministerul In
dustriei Construcțiilor pentru a deter
mina una din unitățile sale — șantie
rul 85 de pe raza orașului — să preia 
lucrarea. Pînă la urmă, ministerul res
pectiv își dă consimțămîntul, dar pune 
condiții inacceptabile în ce privește 
data terminării lucrărilor (31 decem
brie... 1969). Or, încă la sfîrșitul anu
lui 1968 urmează să fie puse în func
țiune mari capacități de producție și, 
fără apă, acestea nu vor putea func
ționa. Potrivit calculelor unor econo
miști, întîrzierea în punerea în func
țiune a acestor capacități ar pricinui 
pierderi mult mai mari decît costul 
lucrărilor de alimentare cu apă a ora
șului. Totodată, pînă la sfîrșitul anu
lui urmează să fie date în- folosința 
locatarilor 3 200 de apartamente, ceea 
ce va face ca lipsa apei potabile să 
se resimtă și mai acut.

Ce s-a făcut pentru a se ieși din a- 
ceastă situație ? S-a format o comisie 
de coordonare a lucrărilor, alcătuită 
din reprezentanții celor 5 ministere 
amintite, ai organelor locale și ai Co
mitetului de stat al apelor. Comisia 
s-a întrunit, a discutat, a făcut pro
puneri. Ea urma să se întrunească din 
nou la începutul lunii martie, să con
state ce s-a realizat. Dar nu s-a mai 
întruniți,... ,

Ce se știe la ora actuală în privința 
lucrărilor de alimentare cu apă a ora
șului Pitești ? Din răspunsurile primi
te la Consiliul popular județean pro
vizoriu și Consiliul popular municipal 
provizoriu Pitești, la Banca de inves
tiții, rezultă că, deocamdată, totul 
plutește în aer. Inginerul Toma Du

Macheta nou-
lui hotel din
Oradea Capa
citatea : 380 Io-
curi. Șeful pro
iectului : ci rh.
Vladimir Io-
nescu

mitru, care are sarcina să se ocupe de 
„problema apei", se află în încurcă
tură. Ne-a spus că reprezentanții șan
tierului 85, care’ urmau să încheie 
contractul, nu s-au arătat la față ; „se 
aude" însă că ar ridica o seamă de 
pretenții. Documentația se întocmește 
la I.P.A.C.H. și alți cîțiva proiectanți. 
Dar stadiul execuției nu se cunoaște 
precis. De soarta utilajelor de bază se 
ocupă, „peste plan", Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini.

In ziua de 11 martie am discutat și 
cu directorul șantierului 85, ing. Vic
tor Neculache. „In fine, ne-am pre
zentat pentru conciliere. Trebuia să 
atacăm lucrările la 20 ianuarie. Nu 
s-a putut, pentru că beneficiarul (fos
tul sfat popular regional, n. n.) nu 
ne-a pus la dispoziție terenul. Acum, 
constructorii noștri au început să 
miște cîte ceva. Am primit și o parte 
din documentație, însă avem multe 
obiecțiuni. Să sperăm că la 31 decem
brie 1968 vom da în exploatare o 
parte din lucrare (500 litri pe secun
dă). Depinde cum își vor respecta 
obligațiile și ministerele care contri
buie cu fonduri la execuția lucrări
lor. Nu știm ce a făcut Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini cu 
utilajele".

La întreprinderea de gospodărie o- 
rășenească Pitești, inginerul șef Nico
lae Radu declară : „Intr-adevăr, con
structorul s-a prezentat pentru conci
liere. Nu am căzut de acord asupra 
a ceea ce este mai important: ter
menul de dare în exploatare a lucrării. 
El susține o dată care nu ne este con
venabilă. L-am chemat la consiliul 
județean provizoriu, dar nu am ajuns 
încă la o înțelegere. Ne rămîne calea 
Arbitrajului de stat. Cît privește uti
lajele, se pare că avem unele șanse 
ca M.I.C.M. să ni le procure".

Concilieri și tratative, documentații 
în restanță, obiecții, posibila interven
ție a Arbitrajului, utilaje despre care 
„nu se știe nimic" etc., etc. Toate a- 
cestea încep să se lege între ele cu 
liantul invizibil al lipsei de inițiativă, 
de operativitate și de răspundere, for- 
mînd un nou baraj în calea apei po
tabile, atît de mult așteptate de popu
lația și întreprinderile orașului Pitești.

în ceea ce privește lucrările de la 
Rîmnicu Vîlcea, se așteaptă și acum 
avizul C.S.P. .„.. a.

Să fie de neînlăturat aceste obsta
cole ? Poate că, de data aceasta, răs
punsul practic, concret, al celor vi
zați nu se va mai lăsa atît de mult 
așteptat.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

O Noî, locuitori! satului Iclozel, 
Județul Cluj, sugerăm gospoda
rilor comunei Iclod să ne repar
tizeze un elicopter în bună stare 
de funcționare. Nu-1 cerem de 
florile mărului — ne scrie un 
grup de locuitori din sat. 

' Avem nevoie de el pentru 
a putea trece peste apa Some
șului Mic, care, o dată cu topirea 
zăpezilor de pe muntele Vlă- 
deasa, a început să vină foarte 
mare. Altă modalitate de a ieși 
din sat spre gara Iclod nu mai 
este. Pînă mai'anul trecut am 
avut un pod, dar, neavînd nimeni 
grijă de el, l-a luat apa. Am 
cerut organelor locale să ia mă
suri pentru construirea unul 
pod nou. Nu au făcut nimic.

Problema reparării drumuri
lor șl a podurilor face obiectul 
șl al altor sesizări. Printre al
tele, consemnăm, pe scurt, po
vestea podului din satul Mînăsti- 
rea Cașin, județul Bacău, relata
tă de cititorul Nicolae N. Ghilo- 
goș. De doi ani se discută despre 
necesitatea de a-1 repara. La un 
moment dat au fost aduse și 
niște materiale în acest scop. 
Apoi au început iarăși discu
țiile. Și în timp ce din discuții 
nu s-a ales nimic, s-au dus pe 
apa Sîmbetel și materialele adu
nate. Tot în acest sat a început 
repararea unui drum. Dar lucră
rile n-au fost terminate și au 
fost făcute în așa fel incit dru
mul respeotiv, acum, nu-i nici 
drum, nii-i nici cărare.

• La capătul orașului Timă- 
veni, spre combinat, se găsește 
gara C.F.R. Intre clădirea gării 
și ultima casă se află un loc 
viran. Pe acest loc au fost 
descărcate de mai mulți ani două 
mari utilaje de formă cilindrică. 
Ale cui sînt sau cui aparțin ? Nu 
se știe. Se știe doar atît că ele 
zac în noroi, expuse intemperii
lor tnturor anotimpurilor de mai 
mulți ani. Oricărui om simplu 
aceste utilaje îi vorbesc despre 
nepăsare, neglijență și orice vrei. 
Dar risipa de bunuri nu se re
duce numai la atît. Tot pe acest 
teren se descarcă ciment și,că
rămidă din vagoane. Aceste ma
teriale, atît de scumpe și nece-

COMPLEXUL
METEOROLOGIC
AL LITORALULUI

Intre Constanța și Mamaia au 
început să se profileze liniile unui 
obiectiv deosebit : complexul me
teorologic al litoralului, prevăzut a 
fi terminat pînă la sfîrșitul acestui 
an. Printre construcțiile și instala
țiile speciale ce se realizează aici 
se află clădirea observatorului, cu- 
prinzînd o terasă largă și cabine 
de observații, pavilionul pentru 
lansarea sondelor atmosferice, foi
șorul pentru efectuarea măsurăto
rilor asupra valurilor mării, o sta- 
cadă cu debarcader pentru acos
tarea navelor de cercetare etc.

sare, se descarcă și se mane
vrează in așa fel îneît cu greu 
poți aprecia pierderile. într-una 
din zilele trecute am văzut des- 
cărcîndu-se ciment dintr-un va
gon în basculantă. Cimentul se 
arunca cu lopata din vagon in 
mașină. După ce mașina, plină, 
a plecat din loc, la ieșirea în 
stradă (fiind și drumul denive
lat) aproape jumătate din ci
ment a căzut jos. Oare cine ține 
evidența acestor pierderi 7 Cine 
răspunde, cine ar trebui să ia

sesizări
ăspunsuri

măsuri împotriva celor nepăsă
tori 7

Alexandru GANEA
• Combinatul chimic Tîrnâveni

• In orașul Cîmpina, cu o 
populație de peste 30 000 locui
tori, există doar două centre 
de lapte, fiecare înzestrat doar 
cu cite un automat pentru um
plut sticle. Simplificat — un 
centru cu două automate. Să 
presupunem că numai 500 de ce
tățeni vin să-și cumpere lapte 
într-o dimineață. Cît trebuie să 
stea la coadă al 500-lea om pen
tru un litru de lapte 7 Am spus 
500 pentru a nu exagera. în rea
litate, de la aceste centre se a-

(Urmare din pag. I) 

administrativă au recunoscut că se 
aflau pe o poziție gre'șită.

— Prin reorganizarea administra- 
tiv-teritorială a țării și, în mod co
respunzător, perfecționarea structurii 
organelor locale de partid și de stat, 
s-au creat premise favorabile pentru 
un contact și mai direct cu masele, 
consultarea, participarea și mai largă 
a acestora la activitatea de stat și 
obștească. Ce preocupări există în 
județul Prahova pentru fructifica
rea plenară a acestor premise 7

— In primul rînd. se cere precizat 
un lucru. O dată cu măsurile despre 
care ați amintit, sporesc atribuțiile , 
organelor locale de partid și de stat. 
Prin eliminarea verigilor interme
diare inutile, a paralelismelor și su
prapunerilor, organele locale de par
tid și de stat, fiecare în raza lor de 
activitate, sînt puse în situația efec
tivă de a elabora hotărîrl, de a a- 
dopta decizii, măsuri, fără a mai a- 
vea nevoie — în problemele care 
intră în competența lor — de 
aprobări de la diferite foruri 
superioare. Adică, trebuie să 
acționeze pe propria lor răs
pundere. Pentru a nu greși, pentru 
ca hotărîrile, deciziile etc să aibă 
corespondent în realitate, să reflecte 
cît mai bine necesitățile, să fie fun
damentate științific, nu există altă 
cale mai bună decît, a te sfătui cu 
colectivele de oameni ai muncii, cu 
organizațiile de partid.

O primă chestiune care se impune 
cu necesitate este ca legătura cu ma
sele, consultarea lor să nu se facă 
sporadic, ocazional, ci să devină o 
practică permanentă a tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid, de 
stat și economice. Apoi, • apare ca o 
cerință dintre cele mai importante 
să adoptăm acele forme și mijloace 
de activitate care să permită ca le
gătura cu comuniștii, cu oamenii 
muncii în general să se facă în mod 
operativ.

Nu se poate face abstracție de 
faptul că unele cadre concep această 
legătură exclusiv prin organizarea 
de consfătuiri, adunări Ia care să 
participe dintr-odată sute de oameni.

Este clar că nu putem fi împotri
va acelor adunări — fie ale activu
lui de partid, fie de altă natură — 
care sînt absolut necesare. Subli
niem. numai necesitatea de a înlă
tura excesul de ședințe, formele 
greoaie care, în fond, fac ineficient 
contactul cu masele, limitează de
mocrația.

provizionează cîteva mii de lo
cuitori. Cu toate acestea nimeni 
din conducerea orașului nu sesi
zează că este necesar să se mal 
construiască sau să se mai des
chidă noi centre pentru desfa
cerea laptelui.

O altă anomalie se petrece la 
cinematograful „23 August", 
singurul din localitate. Dacă te 
duci la casa de bilete să cumperi 
un bilet pentru spectacol, con- 
stați cu stupefacție că aproxi
mativ 40 de locuri — cele mai 

bune — nu se pun în vînzare. 
Cică ar fi rezervate. Pentru cine 
anume ? Pentru prietenii casie
riței, prietenele plasatoarelor, 
neamurile și prietenii responsa
bilului, prietenii bufetierei din 
holul cinematografului etc. Și 
prieteni sînt destui. De ce nu 
le-or fi rezervînd oare întreg ci
nematograful 7

Prof. Dan POPESCU
Cîmpina

« Anul trecut, prin luna 
Iulie, am dus un televizor pen
tru reparat la secția de specia
litate a cooperativei „Tehnica** 
din Bacău. Șeful secției, 
Gheorghe Panalt, m-a asigurat

— Din cele spuse de dumneavoas
tră se degajă concluzia că fermentul 
creator al consultării maselor poate 
fi viciat de practici învechite, ana
cronice. Ați putea relata unele dintre 
faptele, situațiile, pe care se Dizuie 
această concluzie 7

— Nu este chiar așa de greu. înain
te însă de a răspunde aș dori să 
vorbesc despre altceva. Lată, a trecut 
aproape o lună de la constituirea 
județului. Atît comitetul județean de 
partid, cît și consiliul popular jude
țean au pornit la îndeplinirea sarci
nilor care ne stau în față privind 
campania agricolă de primăvară, 
dezvoltarea industriei locale, gospo
dărirea mai bună a orașelor și comu
nelor, deservirea social-culturală a 
populației, întreținerea drumurilor și 
multe altele, care necesită aportul 
comuniștilor, al maselor largi de ce
tățeni. înainte, cînd exista regiunea, 
aceste sarcini se îndeplineau cu des
tulă greutate prin intermediul raioa
nelor. Acolo se convocau adunările 
de activ, aparatul fostelor sfaturi 
populare etc., începeau „prelucrările", 
„dezbaterile", iar pînă jos, în unită
țile de bază, multe dintre intențiile 
bune se „evaporau", nu mai ajungeau 
la oamenii muncii, iar părerea lor 
noi nu o mai cunoșteam decît cu 
mare întîrziere sau deloc.

Ne-am îngrijit ca atît comitetul 
Județean de partid, cît șl consiliul 
popular să-și înceapă munca pentru 
îndeplinirea sarcinilor amintite nu 
prin cine știe ce adunări, ci prin ao- 
țiuni practice, concrete, la fața locu
lui, în orașe, comune și sate. Membrii 
biroului comitetului județean de 
partid și cei ai comitetului executiv 
al consiliului popular, alte cadre de 
partid și de stat se deplasează siste
matic în unitățile de bază și acolo 
se sfătuiesc cu comuniștii, deputății, 
diferite grupuri de cetățeni și — 
ceea ce este tot atît de important — 
organizațiile locale de partid și de 
stat au început să acționeze, fiecare 
prin mijloacele specifice, pentru re
zolvarea problemelor. Ca urmare, sînt 
în curs de realizare, cu aportul ma
selor largi de cetățeni, cu luarea în 
considerare a propunerilor și sugestii
lor lor, astfel de lucrări ca delimi
tarea viitoarelor comune care, după 
ce va fi examinată de biroul Comi
tetului județean de partid și de Co
mitetul executiv al Consiliului popu
lar județean, va fi înaintată comisiei 
centrale de partid și de stat. De ase
menea, a început o susținută acti
vitate în vederea îmbunătățirii dru-

că voi avea un televizob foarte 
bun cînd i se vor înlocui piesele 
defecte. L-am ascultat, am 
plătit ce era de plătit și am 
așteptat. S-a împlinit sorooul și 
mi-am luat televizorul acasă. 
Chiar din prima zi însă a 
început să-mi dea bătaie de 
cap. Am reclamat imediat si
tuația șefului de secție, dar am 
fost sfătuit să mai am răbdare. 
După cîteva luni, un alt lucră
tor al cooperativei a examinat 
aparatul și, descoperindu-i, 
chipurile, alte defecțiuni, a tre
buit să mai plătesc încă o re
parație. Iată insă că și acești 
bani i-am plătit degeaba : tele
vizorul tot nu funcționează. Va- 
săzică, am așteptat aproape 
8 luni și-am cheltuit 600 lei 
fără nici un folos. Sînteti mul
țumiți cu un astfel de „bilanț", 
tovarăși de Ia cooperativa 
„Tehnica"? Nu e mai cinstit, 
dacă nu puteți face un serviciu 
ca lumea, să spuneți din capul 
locului clienților acest lucru 7 
Cel puțin, oamenii ar ști că nu 
mai e cazul să-și pună speran
țele în dv.

Alexandrina TACHE
Bacău, str. Alexandru 
cel Bun nr. 10

• O sesizare semnată de mai 
multi muncitori de pe șantierul 
Maicanu, aparținînd întreprin
derii de mecanizare și trans
porturi pentru lucrări de îmbu
nătățiri funciare Brăila, a deter
minat măsuri importante pentru 
activitatea acestei unități. Cen
trala de mecanizare pentru lu
crările de îmbunătățiri funciare 
din cadrul Consiliului Superior 
al Agriculturii ne face cunoscut 
că a trimis un delegat Ia fața 
locului și în urma cercetărilor 
întreprinse s-au stabilit urmă
toarele: Printre altele, au fost 
trimise două tractoare pentru a 
fi folosite numai la transportul 
de alimente, lemne și carbu
ranți ; s-a prevăzut încadrarea 
unui salariat în funcția de gos
podar care să se ocupe de toate 
problemele administrative (ca
zare, masă, aprovizionare) 1 
a fost înființată o cantină pen
tru muncitori etc.

I

murilor rurale, problemă deosebit de 
însemnată.

Și acum să revin la întrebare. De, 
au existat și încă mai există manifes
tări de formalism, o înțelegere greșită 
a democrației socialiste și a aspectu
lui ei despre care discutăm — consul
tarea maselor. Sînt tovarăși, de pildă, 
de la unele organe locale sindicale, 
care s-ar supăra foc dacă li s-ar 
spune că ei nu respectă democrația, 
că nu țin seama de părerile oameni
lor muncii. Iată, în 1967, schela 
Boldești era planificată cu o pierde
re de 10 milioane de lei. Dar, cu 
sprijinul comitetului de partid, colec
tivul de conducere tehnico-adminis- 
trativă a organizat în așa fel acti
vitatea muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, îneît pînă la sfîrșitul 
anului schela nu numai că a înlăturat 
complet pierderile planificate, dar a 
realizat și beneficii de peste 500 000 
de lei, (în treacăt fie zis, pentru noi 
e de neînțeles de ce Ministerul a 
planificat schelei „realizarea" de 
pierderi și în 1968. Comisia economi
că a Comitetului județean examinea
ză acum această situație). In mod 
asemănător s-au obținut rezultate 
bune în ridicarea nivelului calitativ 
al produselor la uzinele „1 Mai" din 
Ploiești. Ce și-au spus tovarășii de Ia 
Consiliul sindical județean 7 „Intere
sante experiențe ! Hai să le genera
lizăm !“ Și în mod „democratic" au 
organizat cu mare pompă consfătuiri 
și simpozioane largi, în care multe 
ore s-a discutat despre ce și cum să 
se facă pentru ca aceste experiențe 
să fie aplicate și în alte întreprinderi. 
Dar, pe cît de mari au fost refera
tele întocmite, pe cît de întinse au 
fost dezbaterile, pe atît de puține 
faptele care au urmat.

Există, desigur, și alte aspecte. Din 
toate se desprinde, cu claritate, o 
idee generalizatoare 
portantă : democrația 
atît mai , din plin pe terenul fertil 
al orînduiril noastre socialiste, cn cît 
organele și organizațiile de partid, 
de stat, economice și obștești o soco
tesc ca pe însuși modul lor de exis
tență și de acțiune ; cu cît dau do
vadă de mai multă perseverență 
pentru înnoirea și modernizarea sti
lului lor de muncă, pentru practica
rea unor forme și metode care să în
lesnească fructificarea gîndirii și ex
perienței maselor șl îndreptarea efor
turilor lor spre același țel — înfăp
tuirea politicii partidului în toate 
domeniile.

Convorbire realizată de 
Simion ORBAN

foarte im- 
rodește cu

Cine nu știe ce înseamnă un maga
zin sau — mai modest spus — o 
simplă și banală prăvălie în viața 
unui sat 7 Spre el converg drumuri, 
gravitează interese — mici și 
mari, ale tuturor locuitorilor 
lui. Magazinul respectiv apare 
astfel ca o sumă de comenzi și ce
rințe pe care, practic nu le cunoaște 
nici o altă unitate de deservire. Do
vada cea mai edificatoare că el 
ocupă un loc cu totul aparte în ierar
hia unităților ce prestează diferite 
servicii în folosul populației o con
stituie însuși faptul că aproape fie
care localitate —•_ cît de îndepărtată 
ar fi — își are astăzi magazinul său, 
a cărui prezență se justifică tocmai 
prin aceea că răspunde unor tre
buințe stringente, care nu pot fi sa
tisfăcute pe nici o altă cale.

Funcțiile unităților din rețeaua 
cooperației de consum sînt de mult 
și bine cunoscute. Din păcate însă ele 
nu sînt tot atît de bine îndeplinite. 
Aceasta este prima concluzie ce se 
desprinde și din numeroasele seri; 
sori sosite la redacție de Ia diferiți 
cititori din mediul sătesc. Ce spun ei 
despre felul cum sînt aprovizionate 
magazinele sătești 7 Să le dăm cu- 
vîntul.

— N-aș dori nici unui gospodar de 
prin părțile noastre să aibă vreun 
geam spart la vreo fereastră. Aproa
pe în nici o comună din apropierea 
orașului Petru Groza — și nici măcar 
în acest oraș — oamenii nu au de 
unde să-și procure sticlă de gea
muri (N. Petrean — orașul Dr. Petru 
Groza).

— De luni de zile caut o casma 
pentru săpat în grădină și un arc 
pentru o foarfecă de vie. De unde să 
le iau, că la noi, din cîte mi s-a 
spus, nu se aduc 7 (Ion Bobină, co
muna Aninoasa, județul Gorj).

— Mulți locuitori din satele noastre

FE MARGINEA SCRISORILOR SOSITE LA REDACȚIE

și-au procurat lămpi „Petromax". 
Acum ei nu le mai pot folosi deoa
rece de cîteva luni nu se mai găsesc 
site pentru ele. Pe la toate maga
zinele pe unde întrebăm, toți dau din 
umeri. (Emil Cocoș, comuna Căiuți, 
județul Bacău).

—* De curiozitate, am făcut un mic 
„inventar" al mărfurilor pe care nu 
le putem găsi la magazinele din co
muna noastră. Lipsesc : stofe, fețe 
de plapumă, ghete, pantofi, numeroa
se articole de mercerie. De ce lip
sesc 7 Nu se știe că ne trebuie și 
nouă 7 Din cîte îmi dau seama toate 
aceste articole se produc în cantități 
suficiente. De ce pe la noi nu se gă
sesc, iar pe la alții prisosesc 7 (Negrea 
Mitache — comuna Costești, județul 
Vaslui).

— Pe la orice magazin ai umbla 
prin comunele Runcu, Bîlta, Drăgo- 
tești, Bumbești, Piticu, Roșia de A- 
maradia, Ciocadia, din județul Gorj 
nu poți cumpăra cuie, caiele, șuru
buri, săpăligi, sape, rafie pentru le
gat via. Toate aceste articole se află 
în depozitele bazei comerciale a Uni
unii județene a cooperativelor de 
consum. Comenzile pentru ele s-au 
făcut din vreme. Totuși nu au fost 
onorate pentru că, chipurile, ar mai 
fi încă destul timp pînă încep lucră
rile de primăvară. (Ion Cîrlig — Tg. 
Jiu).

Cauzele unor astfel de defecțiuni

CU COMERȚUL CIVILIZAT ?
In aprovizionare sînt multe. Din cite 
remarcă mai mulți cititori, pe de o 
parte, este vorba de o insuficientă 
cunoaștere șl studiere a cererii de 
mărfuri în vederea unei judicioase 
repartizări a acestora, iar pe de altă 
parte de faptul că o serie întreagă de 
întreprinderi nu-și respectă contrac
tele încheiate. „Aș putea întocmi o 
listă de cîteva pagini de furnizori care 
nu se țin de cuvînt si dau astfel peste 
cap toate planurile de aprovizionare 
— ne scrie I. Todor, economist la 
Uniunea județeană a cooperativelor 
de consum Cluj. Datorii multe și grele 
au în special o seamă de întreprin
deri aparținînd industriei locale 
(I.R.I.L. Vlădeasa-Huedin, I. O. Me
diaș, I.O.L.-Reșița, I. L. Medgidia 
ș.a.). De ce oare nu sînt pedepsiți 
în mod exemplar acești „datornici** 
încurcă-lume 7 In afară de aceasta, 
în numeroase sate și comune se re
simte acut lipsa unor mărfuri pe care 
astăzi nu le mai produce.. nimeni : 
șindrilă, tuburi de beton, coporăi 
de coase, capete de osii forjate pen
tru căruțe, centrifuge pentru colec
tat mierea de pe faguri ș.a. Aceasta 

arată că organele cooperației și între
prinderile de industrie locală trebuie 
să dea dovadă de mai multă iniția
tivă și operativitate în studierea și 
satisfacerea cerințelor populației din 
mediul rural**.

O racilă care dăinuie de multă 
vreme în activitatea cooperației de 
consum o constituie metodele ana
cronice practicate într-o serie în
treagă de unități, în ciuda faptului 
că aceste metode sînt pur și simplu 
incompatibile cu noțiunea de co
merț. Cîteva mostre.

— De curînd, am cumpărat de la 
magazinul din satul Dînga două bor
cane de conserve de legume și două 
cutii de mazăre conservată — ne 
scrie Negrea N. Mitache. Erau stri
cate. Am vrut să le restitui, dar 
vînzătorul nu mi le-a primit, de
oarece... nu le mai putea vinde ! A 
recunoscut însă că am dreptate 
(conservele le are în magazin 
1966 și sînt alterate), dar asta 
schimbă cu nimic situația. Eu 
mîn păgubit. De ce să aruncăm 
nii din casă pentru că alții sînt 
păsători 1 Oare cei ce răspund 

din 
nu 
ră- 
ba- 
ne- 
da

comerțul cooperatist își închipuie că 
pot vinde orice 7

Nu puține sînt cazurile cînd vîn- 
zătorii și gestionarii unora din ma
gazinele sătești își arogă o putere 
discreționară, uitînd cu desăvîrșire 
că rațiunea prezenței lor la tejghea 
este de a satisface cererile cum
părătorilor, că în timpul respectiv 
ei trebuie să fie numai și numai la 
dispoziția acestora. Iată doar cîteva 
cazuri (și poate nu cele mai semni
ficative) relatate de cititori.

— Gestionarul Nicolae Dinescu din 
satul Alunu, județul Vilcea, vinde 
cînd și cui are chef. într-o zi, unui 
bătrîn de 70 de ani i-a spus răstit 
că n-are sare, deși magazia era 
plină. (Ion Ungureanu).

— M-am dus la magazinul din satul 
Dealul Viei, comuna Izvorul Dulce, 
județul Buzău, să cumpăr cîteva sti
cle de apă 
mi-a spus că nu-mi dă pentru că 
apa o are în beci și nu umblă a- 
colo pînă la primăvară ! Am plecat 
în comuna Ulmeni, la vreo 6 km. 
Aici vînzătorul mi-a spus că s-a ter
minat de 5—6 zile. In spatele gării 

minerală. Vînzătorul

însă stăteau în stivă mai bine de 
un vagon de sticle ! (Ilie Stoicescu, 
satul Dealu Viei, județul Buzău).

Lanțul slăbiciunilor nu se limitea
ză însă numai la asemenea inad
misibile procedee. Adesea, astfel de 
forme de preferențialism sînt înso
țite și de practici care pun în lu
mină nu numai incorectitudinea, ci 
și necinstea.

— „Multe mărfuri, în special dintre 
cele mai căutate — ne scrie Dumi
tru Vrînceanu, președintele coopera
tivei de consum Topologu, județul 
Tulcța — nu se mai vînd prin ma
gazine, ci direct prin merceologul 
Ion Dan. Acesta aduce gestionarului 
doar banii. Și, bineînțeles, el nici
odată nu face „serviciul" de a 
vinde pe gratis. De asemenea, la de
pozitele I.C.I. Constanța (în paran
teză fie spus, nu înțelegem de ce 
trebuie să aparțină cooperativa noas
tră de Constanța, cînd comuna se 
află în județul Tulcea), gestionarii 
depozitelor de fierărie, la repartiza
rea tablei galvanizate, au instituit 
și ei... partea gestionarului : un leu 
la kilogram 1 Să ne mai mirăm 
și gestionarii cooperativei noastre 
la fel 7“

Pe alocuri, în ciuda criticilor 
protestelor îndreptățite ale oameni
lor, se mai practică metoda vînză- 
rii condiționate a produselor. In co
muna Lupșa, județul Alba, nu poți 
cumpăra pîine neagră decît dacă ac
cepți și pîine semialbă. (Constantin 
Belea). La magazinul de legume- 
fructe din Lopătari, județul Buzău, 
cine vrea să cumpere ceapă, trebuie 
să dea bani și pe cîteva kilograme 
de cartofi degerați. Dacă nu... nu 
cumpără nimic. (Maria Moise).

De altfel, acest dacă apare și în 
sistemul de lucru al unor organe 
de conducere ale cooperației de 
consum, ca o invariabilă scuză care 
pune însă în evidentă comoditatea, 

că 
fac

si

împăcarea cu lipsurile și nu stră
duința pentru înlăturarea lor. Maga
zinul din localitatea Scrada a fost 
mult timp închis, n-a fost aprovi
zionat cu mărfuri trebuincioase ce
tățenilor 7 Uniunea județeană a co
operativelor de consum Dolj nu s-a 
impacientat, a găsit pentru toate 
acestea explicații : dacă a fost în
locuit gestionarul, cine o să mai țină 
deschis magazinul ; dacă au căzut 
ploi multe, cine să mai poată răzbi 
pe drumuri, dacă au venit gerul și 
viscolul, cum să nu se ivească „go
luri" în aprovizionare 7 Din multe 
sate și comune ni se semnalează că 
magazinele sătești, sînt închise pe 
termene ce depășesc luni de zile 
pentru efectuarea inventarelor sau 
pentru numirea unor noi gestionari 
în locul celor dovediți necinstiți. A- 
cestea nu constituie nicidecum scu
ze, ci semnale ale unor deficiențe 
care trebuie grabnic înlăturate.

Noua structură organizatorică * 
cooperației de consum oferă orga
nelor de conducere ale acesteia po
sibilitatea de a înlătura rapid ne
ajunsurile existente în comerțul să
tesc. In primul rînd, se pot simpli
fica în mod considerabil filierele a- 
provizionării, se poate exercita un 
control mai sisterpatic si mal ri
guros în unități, efectuîndu-se tot
odată un sondaj mai temeinic al ce
rerii de marfă, se poate realiza o 
mai bună cunoaștere a oamenilor 
care lucrează în acest sector și 
se poate influența în chip mai 
cient asupra calității deservirii, 
pra respectării cu strictețe a 
melor de comerț. Totul constă 
mai în hotărîrea, energia și price
perea cu care se urmăresc aceste 
obiective menite să ridice ștacheta 
deservirii la nivelul exigentelor tot 
mai mari și mai complexe ale satu
lui de astăzi.

Dumitru TIRCOB

deci 
efi- 

asu- 
nor- 
nu-
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In industria

DAfZlKIA

Cum se realizează

RENTABILIZAREA PRODUt

1

Creșterea eficienței activității productive este un imperativ categoric al dezvoltării și mo
dernizării economiei noastre naționale, evidențiat cu deosebită pregnanță în documentele de partid 
și de stat. Subliniind că în orînduirea noastră socialistă rentabilitatea nu mai este o chestiune 
privată a diferitelor întreprinderi, ci o problemă fundamentală a întregii societăți, în raportul pre
zentat Ia Conferința Națională a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat: „ÎNTREPRIN
DERILE NOASTRE TREBUIE SĂ PRODUCĂ MAl IEFTIN, SĂ FABRICE MĂRFURI DE CA
LITATE SUPERIOARĂ, SĂ OBȚINĂ BENEFICII CRESCÎNDE ; NUMAI ASTFEL VOM REUȘI 
CA* MARELE EFORT DE CONSTRUCȚIE PE CARE L-AM DEPUS PÎNĂ ACUM ȘI PE CARE 
ÎL CONTINUĂM SĂ DEA ROADE TOT MAI MARI, ÎN INTERESUL SOCIETĂȚII, AL BU
NĂSTĂRII POPORULUI".

Se poate aprecia că pe ansamblul industriei chimice această acțiune a dat rezultate. Dar ea 
nu s-a desfășurat și nu se desfășoară încă cu intensitatea cuvenită, nu a dus la luarea unor mă
suri hotărîte în toate unitățile acestei ramuri. De aceea, ritmul de rentabilizare, de reducere a chel
tuielilor de producție este lent în comparație cu înzestrarea tehnică a acestei ramuri și cu reali
zările din țări cu. o industrie chimică dezvoltată.

Ancheta noastră își propune să evidențieze în ce măsură sînt fructificate în unele întreprin
deri ale industriei chimice rezervele pentru diminuarea cheltuielilor de producție, înlăturarea 
pierderilor și creșterea beneficiilor, cum sînt traduse în viață măsurile preconizate în acțiunea 
de creștere a rentabilității producției.

Pe ansamblu - rezul

tatele sînt bune, dar...

Obiectivele studiilor și 
analizelor întreprinse de 
colective largi de ingineri, 
economiști, tehnicieni, 
muncitori cu o înaltă 
calificare din această 
ramură în acțiunea de 
creștere a eficienței eco
nomice au fost, clare. 
Circa .10. la ,sută ndin. i-pror 
dusele industriei' .chimice 
erau realizate, la începu
tul anului trecut, cu pier
deri, iar un număr de 13 
întreprinderi erau planifi
cate pe 1967 cu dotație de 
la stat. De aceea, investi
gațiile laborioase ale ca
drelor tehnice și economice 
din această ramară au fost 
orientate spre reducerea 
numărului produselor și al 
întreprinderilor nerenta
bile și, în egală măsură, 
spre descoperirea și pune
rea în valoare a rezervelor 
de sporire a rentabilității 
producției în întreprinde
rile planificate cu benefi
cii. Pentru a afla cîteva 
cifre sintetice privind roa
dele eforturilor depuse în 
aceste domenii, ne-am 
adresat mai întîi tov. Emil 
Hablaș, directorul Direcției 
plan financiar și îndru
mare contabilă din Minis
terul Industriei Chimice.

— In concepția majori
tății colectivelor întreprin
derilor din ramura noastră
— a precizat interlocutorul
— eficiența activității eco
nomice este privită în con
textul larg al cerințelor 
unei producții moderne, 
care trebuie să corespundă 
pe deplin exigențelor bene
ficiarilor interni și la ex
port, să fie realizată cu o 
productivitate a muncii cît 
mai ridicată și cu cheltuieli 
materiale minime. Realita
tea arată că aceste cerințe 
nu sînt integral înfăptuite 
peste tot. Este drept, pe 
ansamblul ministerului, la

indicatorul sintetic al 
eficienței economice — ni
velul acumulărilor bănești 
— sr-au înregistrat, atît 
anul trecut cît și pe pri
mele două luni din acest 
an, depășiri simțitoare față 
de prevederi. Volumul 
vărsămintelor de beneficii 
la- bugetul statului a fost, u 

’anul trecut, mai mare făță 
de plan cu aproape' 337 
milioane lei, iar în luna 
ianuarie din acest an se 
ridică la 20,9 .milioane lei.

— Am reținut că rezulta
tele sînt mulțumitoare.

— Nu întru totul. Pen
tru că cifrele globale 
pe ramură ascund to
tuși mari resurse în anu
mite întreprinderi, care nu 
au realizat obiectivele ce 
și .le-au propus prin 
planurile de măsuri de 
rentabilizare a producției. 
Dacă două întreprinderi au 
devenit rentabile anul tre
cut — este vorba de Uzina 
chimică Pitești și Combi
natul de celuloză și hîrtie 
Dej — alte întreprinderi, 
planificate cu beneficii sau 
cu dotație. au depășit cu 
mult cheltuielile de pro
ducție prevăzute. Dacă si 
acestea s-ar. fi încadrat în 
planul financiar stabilit, 
valoarea acumulărilor peste 
plan ar fi fost anul trecut 
cu aproape 473 milioane lei 
mai mare decît s-a reali
zat în realitate.

O primă concluzie care 
se desprinde este următoa
rea : în industria chimică 
coexistă întreprinderi care 
au o situație economică și 
financiară sănătoasă, cu 
altele slab gospodărite, a 
căror producție — valorifi
cată — nu acoperă cheltu
ielile de fabricație, recur- 
gînd la dotații de la bu
getul statului pentru a-și 
continua activitatea econo
mică.

din Făgăraș pentru spori
rea eficienței economice a 
producției combinatului. De 
la o activitate de investiga
ție cu pronunțat caracter 
extensiv, influențată pu
ternic și îmbinată cu ac
țiunea de organizare știin
țifică a producției, ei s-au 
orientat către una intensi
vă, de mai mare profunzi
me. Dacă anul tre
cut problema nr. 1 a 
constituit-o sporirea capa
cităților de producție — o- 
biectiv care continuă să fie 
în atenție — anul acesta 
studiile vizează cu precăde
re raționalizarea consumu
rilor specifice prin perfec
ționarea tehnologiilor de 
fabricație, introducerea de 

. înlocuitori,-, asimilarea în fa
bricație a unbr^noi produse 
de mare randament, precum 
și diminuarea cheltuielilor 
cu întreținerea și repararea 
instalațiilor.

Cu toate că studiile n-au 
fost încheiate, conducerea 
combinatului ne-a sugerat 
cîteva rezultate pe care le 
scontează. Cu peste 2 mi
lioane de lei vor fi reduse 
suplimentar costurile de fa-

* bricație în f urma atingerii 
randamentelor • optime de 
preluorare la unele materia
le, diminuării pierderilor în 
circuitul tehnologic. In orice 
caz, cifra indică limită cea 
mai scăzută, pentru că nu
mai în primele două luni 
ale acestui an economiile 
suplimentare la prețul de 
cost însumează peste 800 000 
lei, din care 600 000 provin 
din reducerea consumurilor 
specifice.

Și mai interesantă ni se 
pare evoluția unui alt indi
cator : cheltuieli la 100Q 
lei producție-marfă vîndută 
și încasată. Față de 813 lei 
cît au fost la sfîrșitul anu
lui trecut, în 1968 s-a plecat 
de ,1a un. nivel planificat 
de 782 lei. După primele 
două luni, nivelul cheltuie
lilor la 1 000 lei produc- 
ție-marfă vîndută și înca
sată coborîse la 762,20 lei. 
Este un indiciu clar că în 
această mare unitate a in
dustriei chimice s-a instau
rat un climat propice dez
voltării unei activități pro
ductive de înaltă rentabili
tate.

I

Se poate atinge etalo

nul unei înalte renta

bilități?

Există în industria chi
mică întreprinderi unde 
se desfășoară o activitate 
rodnică pentru ridicarea 
continuă a nivelului de ren
tabilitate. In itinerariul an
chetei noastre, ne-am oprit 
la una dintre aceste uni
tăți : Combinatul chimic 
Făgăraș. Discutăm, mai 
întîi, cu tov. ing. Teodor 
Șutea, directorul general al' 
combinatului.

— Rezervele interne nu 
stau expuse în rafturi. Ca 
să le cunoști, trebuie să le 
cauți. Dacă nu le cauți, de 
mînecă ele niciodată nu te 
trag. Anul trecut a fost su
pus analizei detaliate, din 
punct de vedere al costuri
lor, fiecare produs în parte. 
S-a observat atunci că pu
ține erau acele produse 
care se situau sub media 
pe combinat a cheltuielilor 
la 1 000 lei producție-mar- 
fă vîndută și încasată. Multe 
produse o depășeau însă. 
„Tratamentul" a fost diferit

pentru fiecare grupă dintre 
aceste produse. Pentru cele 
aducătoare de mari bene
ficii, centrul de greutate al 
măsurilor a fost trecut în 
domeniile desfacerii și a- 
provizionării, în sensul de a 
se procura neîntîrziat toate 
cele necesare unei fabri
cații sporite și de a se iden
tifica noi beneficiari. Cît 
privește cealaltă categorie, 
s-a analizat fiecare element 
component al prețului de 
cost pentru a fi depistate 
acelea care îl mențin um
flat. Efectul : inițial com
binatul a avut 7 produse 
nerentabile, pentru ca în 
scurtă vreme patru dintre 
ele să treacă în rîndul celor 
care se fabricau cu be
neficii.

Se cuvine să adăugăm 
că în acest an au fost .ren
tabilizate și celelalte trei 
produse. De altfel, anul 
1968 marchează un moment 
de progres în ansamblul 
preocupărilor chimiștilor

„Izvorul" pierderilor: 

slaba gospodărire

Interesîndu-ne de modali
tatea în care s-a desfășurat 
această acțiune la Combi
natul de fibre artificiale 
Brăila — una din întreprin
derile care excelează la ca
pitolul pierderi, dotația pre
văzută pe anul trecut fiind 
depășită cu peste 65 milioa
ne lei — anumite cadre din 
compartimentul financiar 
și contabil au încercat la 
început să arate că anali
zele și studiile de rentabili
zare a producției au avut 
eficienta scontată. Cerce- 
tînd în amănunt lucrurile, 
am aflat că, de fapt, din 
cele 37 de măsuri preconi
zate au fost realizate nu
mai 22, și acestea cu o 
eficientă economică mult 
mai mică decît cea pre
conizată, celelalte rămînînd 
„uitate" în planurile „de 
măsuri întocmite.

— In afara pierderilor 
însemnate înregistrate în 
ultimul an — ne-a spus 
tov. Nicolae Coadă, secre
tarul comitetului de partid 
din combinat — se contu
rează noi pierderi și în 
acest an. Prețul de ' cost 
planificat a fost depășit 
numai în luna ianuarie cu 
3,7 milioane lei, iar 
cheltuielile la 1000 lei pro
ducție marfă cu 65,60 lei. 
Ponderea cea mai mare a 
cheltuielilor suplimentare 
se localizează la fabrica de 
celofibră. La o recentă 
plenară a comitetului de 
partid a reieșit că aici nu 
s-au luat măsuri corespun
zătoare pentru îmbunătăți
rea filtrației, reducerea 
pierderilor de leșie la dia
liză, asigurarea etanșeității 
pompelor și ventilelor de 
sodă. La fabrica de rețele 
cord, depășirea cheltuieli
lor de producție este gene
rată mai ales de cele 76 
tone deșeuri, pentru evita
rea cărora nu s-a intervenit 
cu hotărîre.

Despre situația econo- 
mico-financiară precară în 
care se zbate acest combi
nat de mai multi ani s-a 
mai scris de cîteva ori în 
ziarul nostru, fără să se

simtă vreo ameliorare 
cît de cît sensibilă. Con
tinuă să fie încălcată disci
plina tehnologică și de 
muncă, persistă neajunsuri 
în i organizarea întreținerii 
și reparării utilajului, în 
gospodărirea materiilor 
prime, materialelor, sub
stanțelor chimice, a ener
giei. Justificarea pe care 
încerca să o aducă, în dis
cuția avută, directorul 
general al combinatului, 
ing. Constantin Obreja — 
lipsa de experiență a cadre
lor în producerea fibrelor 
artificiale — se vehiculează 
de mult timp și ea nu mai 
poată' rămîne la nesfîrșit în 
picioare. Combinatul își 
are de acum o existență de 
cîțiva ani, o mare parte din 
personal s-a stabilizat și a 
cîștigat o calificare bună.

Deficiențe similare celor 
de la întreprinderea brăi- 
leană fac ca producția să 
fie nerentabilă și la Combi
natul de celuloză și hîrtie 
din Călărași, Trustul pen
tru amenajarea și valorifi
carea stufului Tulcea, 
Combinatul chimic Craiova 
și Combinatul de îngrășă
minte chimice din Turnu 
Măgurele. Cu toate că la 
întocmirea planului econo
mic pe 1968, la aceste uni
tăți s-au prevăzut ample 
măsuri pentru realizarea 
sarcinilor de plan — in
clusiv a indicatorilor' eco
nomici — ele au continuat 
să desfășoare în perioada 
care a trecut din acest an 
o activitate de producție 
necorespunzătoare, cu cos
turi ridicate. Cumulat pe 
aceste patru unități, bilan
țul încheiat la sfîrșitul lu
nii ianuarie a.c. arată o 
depășire a cheltuielilor de 
producție planificate cu 
circa 36 milioane lei. De 
aceea, considerăm absolut 
necesar ca Ministerul 
Industriei Chimice să ți
nă sub strictă obser
vație activitatea1 lor pro
ductivă, să le sprijine 
în aplicarea de măsuri ho
tărîte și imediate pentru a 
depăși momentul critic în 
care se află în prezent.

latura tehnică a pro

ducției nu poate fi se

parată de cea econo

mică

Am căutat să aflăm în 
cursul investigațiilor noas
tre în ce domenii se locali
zează în principal sursele ■ 
de rentabilizare a producției 
industriei chimice. O primă 
constatare : posibilitățile
mari de reducere a consu
murilor specifice de mate
rie primă, materiale auxi

liare, energie electrică și 
termică nu sînt decît 
într-o foarte mică măsu
ră fructificate. Redăm 
pentru exemplificare o si
tuație de la secția de hîrtie 
a Combinatului de celuloză 
și hîrtie Brăila (în kg pe 
tona de hîrtie) :

la soda calcinată, abur și 
energie electrică. Iar di
minuarea consumurilor spe
cifice la produsul sulfat de 
hidrazină se face prin adop
tarea. unei noi tehnologii de 
fabricație elaborată de co
lectivul de cercetare al 
combinatului. Sau un alt 
exemplu. La Fabrica chi
mică Rîșnov, diminuarea 
dotației în primele două 
luni ale acestui an cu a- 
proape o jumătate de mi
lion lei este efectul direct 
al creșterii randamentelor 
de prelucrare. Randamen
tul la acid acetic — mate
ria primă de bază — a atins 
în această perioadă aproxi
mativ 95 la sută.
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privește restul 
inflații, aceste- 
au cu indicatori 
parțial. Cftc a ■

Consumul de Consumul de
material fibros sulfat de amoniuSortimentul

Plan realizat Plan ■realizat
hîrtie1 velină de

scris tip I a 1154 1307 31,2 80,3
hîrtie velină de **

scris tip I b ■1149 1243 51 80,3
hîrtie velină

offset 1152 1269 53,5 72,4

Cifrele sînt elocven
te. La sortimentele de 
hîrtie amintite, consumul 
de material fibros a fost 
mai mare față de prevederi 
cu 100—150 kg pe tona de 
produs finit, iar cel de sul
fat de amoniu- —- mai 
mare cu 20—50 ,kg pe,.topă>.. 
La,.-întreaga producție de... 
hîrtie fabricată, anul trecut, 
în combinat, numai in
fluența negativă a celor 
două consumuri s-a ridicat 
la 4,4 milioane lei. Se im
pune o precizare. De circa 
doi ani, în activitatea pro
ductivă a combinatului a in
tervenit o schimbare în 
bine, în sensul că la fabri
cile din prima etapă capa
citățile de producție proiec
tate au fost atinse și depă
șite, iar la obiectivele din 
etapa a doua de dezvoltare 
a combinatului producția se 
ridică sensibil peste nivelul 
prevăzut în graficele de 
realizare a capacității pre- - 
văzute. Așadar, la capitolul 
producție — rezultatele sînt 
meritorii. Punctul nevralgic 
îl constituie însă indicatorii 
de eficiență economică.

— Intervin cauze care ne 
depășesc — ne-a spus tov. 
ing. Gheorghe Nicolau, di
rector general al combina
tului. In ultimii ani am fost 
nevoiți să schimbăm de 
cîteva ori materia primă ; 
de la fabricarea celulozei 
din stuf am trecut pe celu
loză'din lemn, iar acum fa
cem încercări de a utiliza 
și paie. Se înțelege, costu
rile de fabricație sînt in
fluențate defavorabil. La 
fabricarea hîrtiei se ivesc 
greutăți din cauza apro-

vizionării neritmice și 
în cantități nesatisfăcătoare 
cu celuloză de rășinoase. 
Unitățile de celuloză și hîr
tie din Dej și Zărnești au 
avut o restanță în primele 
două luni și jumătate ale 
acestui an de 1 200 tone ce-- 
luloză. . : ... ; .

.-.^.Soluționarea problemei ri
dicate de directorul gene-, . 
ral al combinatului trebuie 
luată în considerare de fo
rurile de resort din Minis
terul Industriei Chimice, 
întrucît utilizarea în pro
porții mai reduse a celulo
zei din rășinoase la fabri
carea hîrtiei duce la scăde
rea producției orare a ma
șinilor, la creșterea prețu-

. lui de cost al produselor. 
Nu înseamnă însă că tova
rășii din conducerea combi
natului sînt absolviți de 
răspunderea de a intensi
fica măsurile ...pentru în
lăturarea risipei de ma
terie primă, chimicale, 
materiale, care se face sim
țită în toate secțiile între
prinderii. Orientarea cadre
lor de conducere de aici 
spre soluționarea acelor 
probleme tehnice de care 
depinde realizarea produc
ției planificate, fără ca în 
aceiași măsură să se re
zolve și cele care vizează 
nemijlocit economicitatea 
producției înseamnă a ac
ționa ■ cu jumătăți de mă
sură. Latura tehnică și la
tura economică sînt părți 
inseparabile ale oricărei ac
tivități productive și, de 
aceea, ele trebuie abordate 
și soluționate în condițio
narea lor reciprocă.

Empirismul'în stabili

rea normelor de con-

sum contravine inte
reselor întreprinderii

Consumuri specifice exa
gerat de mari se mențin și 
la alte unități din industria 
celulozei și hîrtiei. Este 
vorba de combinatele de ce
luloză și hîrtie din Călărași 
și Suceava, unde mai ales 
consumurile de săruri sodi
ce depășesc substanțial pre
vederile de plan. Cauzele se 
cunosc. Specialiștii au de
terminat că este vorba .de 
strangulări serioase în cir
cuitul de 'regenerare a a- 
cestor săruri și au preyăzut 
lucrări concrete pentru eli
minarea strangulărilor res
pective. Executarea acestor 
lucrări nu mai suferă a- 
mînare.

Nu vrem totuși să se în
țeleagă că fenomenele de 
risipă a valorilor materiale 
se fac simțite peste tot în 
industria chimică. Dat fiind 
că materia primă și mate
rialele au o pondere mare 
în volumul cheltuielilor de 
fabricație, în majoritatea 
întreprinderilor s-a „peda
lat", în acțiunea de renta
bilizare a producției, tocmai 
pe această sursă sigură de 
economisire.

Semnificative în acest 
sens sînt realizările colecti
vului de la Combinatul chi
mic „Victoria". Pe ansam-

blul combinatului, consu
mul specific a fost depășit 
anul trecut din pricina in
stalației metanol 2, la care 
au survenit'dese defecțiuni. 
Anul acesta, specialiștii au 
intensificat acțiunea de re
ducere a consumurilor către 
limitele optime; între altele, 
rentabilizarea producției de 
sulfit de sodiu se datorea
ză în bună parte și optimi
zării consumurilor specifice

Realizarea im

lor proiectaț 
blemanr. laii 

chimici

chimică, 
instalațiile 
actuală au 
în. ultimii

în industria 
unde multe din 
existente la ora 
fost construite 
ani, o sursă imensă de spo-

■ lire .a . eficienței economice 
. a producției o . constituie 
, atingerea-parametrilor pro- 

iectați. Afirmația nu nece
sită o argumentație teoreti
că specială. Este suficient 
să urmărim evoluția gra
dului de rentabilitate la 
oricare din aceste noi in
stalații. La Combinatul 
chimic din-orașul Victoria 
au intrat în funcțiune în 
ultimii 3 ani două mari 
instalații pentru fabricarea 
metanolului. La prima din
tre ele, deși se atinsese ca
pacitatea proiectată,din cau
za deselor defecțiuni care 
apăreau în funcționare, a- 
cest nivel maxim era menți
nut doar pe perioade relativ 
scurte de timp. Numai în 
anul trecut- instalația a fost 
scoasă din funcțiune peste 
100 d.e zile, timp în care 
s-a pierdut o producție de 
mai multe zeci de milioane 
de lei.

Pentru a se evita „fe
nomenul" și în acest an, 
conducerea combinatului a 
hotărît. să se monteze din 
fonduri de mică mecani
zare un reactor de re
zervă, cu ajutorul căruia să 
se sporească și mai mult ca
pacitatea de producție, în- 
lăturîndu-se pe această cale 
orice oprire a instalației. 
Necazurile de la „metanol 
2“ au fost evitate la instala
ția „metanol 3“, intrată în 
funcțiune înainte de ter
men, spre sfîrșitul trimes
trului IV anul trecut. Buna 
pregătire a cadrelor și c/i- 
dițiile îmbunătățite de ex
ploatare au determinat, fă
ră îndoială, atingerea para
metrilor tehnico-economici 
la această instalație după 
primele 3 luni de la intrarea 
ei în funcțiune. Si iată și 
concluzia demonstrației : în 
primele două luni din acest 
an, producția globală a fost 
depășită cu circa 10 la sută, 
iar producția marfă cu 
7,5 la sută, în vreme ce 
productivitatea muncii a 
depășit nivelul planificat cu 
aproape 12 procente. Cu
3.1 milioane a fost dimi
nuat nivelul cheltuielilor de 
producție, iar beneficiul, ca 
o sinteză a tuturor acestor 
indicatori — a întrecut ori
ce previziune : un plus de
7.1 milioane lei.

Este un succes merito
riu și tocmai de aceea îl 
relevăm. Insistăm însă a- 
supra. aspectului general al 
problemei, pentru că, din 
păcate, în multe alte cazuri, 
se tărăgănează luarea 
unor măsuri hotărîte pen-
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Creșterea eficienței economice prin rentabili
zarea tuturor întreprinderilor și produselor nu 
este o sarcină facultativă, ci o sarcină care por
nește de la cerințele realității, fiind strîns legată 
de interesele vitale ale dezvoltării economiei 
naționale. îndeplinirea indicațiilor partidului în 
acest domeniu obligă la o evaluare critică a re
zultatelor, impune o înaltă răspundere și 
gență în conducerea și gospodărirea 
treprinderilor, intransigență față de 
rile de lucruri negative, spirit receptiv 
partea organelor ministerului față de 
punerile și sugestiile cadrelor din unitățile acestei 
ramuri. ÎN LUMINA SARCINILOR TRASATE 
DE CONDUCEREA PARTIDULUI ȘI STATULUI 
A DEVENIT OPORTUN CA MINISTERUL IN-

exi- 
în- 

, sta
diu 

pro-

creșterea gradului de 
tegrare a producției 
scopul valorificării cît 
înalte a tuturor materiilor 
prime. Dintr-o situație sta
tistică ce ne-a fost pusă la 
dispoziție am reținut o 
cifră : 53 de milioane lei 
beneficii au adus combi
natului cele 17 produse fa
bricate anul trecut după 
procedee tehnologice pro
prii.

Pe aceeași cale a diver
sificării și îmbunătățirii ca
lității producției, prin sti
mularea cercetării proprii, 
s-a angajat și colectivul Fa
bricii chimice din Rîșnov. 
Anul trecut, alături de cele 
4 produse rentabile, între
prinderea avea alte 13 ne
rentabile, care au înghițit 
în cele din urmă o dotație 
de aproximativ 12,5 mili
oane lei. în acest an, nu
mărul produselor rentabile 
a crescut la 12, dintre care 
8 sînt rezultatul unor cău
tări creatoare ale cadrelor 
din fabrică.

Cu totul alta este situația 
la Combinatul de fibre arti
ficiale din Brăila ; aici, va-

__ ,,super-super" și restul 
cord-super și simplu. în 
realitate, combinatul abia 
a reușit în luna ianuarie 
să livreze 0,7 la sută din 
producția de rețea cord „su- 
per-super",- iar în februarie 
nu s-a obținut nici măcar 
un kilogram din acest sor
timent. Rezultatele sînt tot 
atît de nemulțumitoare șt 
la sortimentul celofibră. "în 
total, pe combinat, influ
ența negativă a „detașării" 
producției de la o calitate 
superioară la altele infe
rioare se ridica, anul tre
cut, la o pierdere totală pe 
combinat de peste 26 mi
lioane de lei. Conducerea 
combinatului dovedește că 
tolerează întreținerea neco
respunzătoare a utilajului 
și abaterile de la cerințele 
de calitate a producției. Ia
tă de ce se impune ca forul 
tutelar să examineze cu 
toată atenția situația de 
aici, să prevadă măsuri e- 
nergice pentru instaurarea . 
unui climat propice gospo
dăririi raționale a materii
lor prime, eliminării risi
pei de orice fel.

DUSTRIEI CHIMICE SĂ EXAMINEZE AMĂ
NUNȚIT SITUAȚIA FIECĂREI ÎNTREPRIN
DERI ȘI A FIECĂRUI PRODUS NERENTABIL, 
SA REVADĂ ȘI SĂ REEVALUEZE RESURSELE 
INTERNE EXISTENTE ÎN UZINELE, ȘI COM
BINATELE CHIMICE ȘI SĂ IA MĂSURI HO- 
TĂRITE PENTRU REDUCEREA CHELTUIELI
LOR DE PRODUCȚIE ȘI LICHIDAREA COM- 

, PLETA A PIERDERILOR. Pe această cale va 
crește contribuția industriei chimice Ia dezvolta
rea avuției naționale, la sporirea venitului națio
nal, în interesul întregii societăți.

Anchetă realizată de 
îng. Nicolae PANTIL1E 
Ion ERHAN

I
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terpretare
de Dorina DRAGHICI

artista emeritâ

Este pentru prima oară cînd în
cerc să aștern cîteva gînduri sau 
păreri, dacă vreți, despre muzica u- 
șoară, gen atît de îndrăgit de ma
rele public. O fac pentru că în a- 
cest domeniu, în care avem o bo
gată tradiție și unde există și în 
momentul de față talente promiță
toare, se simte poate mai mult decît 
oricînd nevoia ca toți cei care au o 
anume experiență să contribuie ' la 
pregătirea și efectuarea unui de mult 
așteptat reviriment. In vremea din 
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unui cîntăreț interpretare, sensibili
tate, dicție cînd este obligat să cînte 
cu capul în jos, sau sărind pe scări, 
Sau dansînd ultimele dansuri la modă, 
cînd accentul se pune pe o coafură 
irezistibilă — cum se vede une
ori pe micul ecran. Iar la ra
dio, unde „nu se vede”, compozi
torii cer, doresc și chiar impun inter
pretului să cînte „modern" — adică 
alb, cu note drepte ținute la nesfîr- 
șit, care șablonizează și nu-i vor con
vinge niciodată pe cei care ascultă de 
personalitatea și sensibilitatea celui 
care cîntă — chiar dacă acesta le 
gre. Dacă acest gen de, a cînta este 
Uneori favorabil lucrărilor ale căror 
texte nu au prea multe de spus — 
nu tot la fel se întîmplă cu melodiile 
cu texte vibrante, emoționante, care 
devin plate din cauza stilului de in
terpretare amintit.

După părerea mea, vorbind despre 
interpreți și interpretare, trebuie să 
ne oprim asupra ușurinței cu care se 
fac promovările în acest domeniu, — 
o ușurință dăunătoare atît tinereloY 
talente, formării lor, afirmării unor 
valori, cît și școlii interpretative în 
ansamblul ei. Am avut recent, la tea
tru, cazul trist al unei tinere care, cu 
aptitudini în direcția muzicii popu
lare, a vrut să-și „încerce norocul” 
pe tărîmul muzicii ușoare și a fost 
încurajată, deși nu avea pregătirea 
și, probabil, nici vocația necesare. 
După un timp s-a constatat că a fost 
o greșeală, iar prețul acestei greșeli 
a fost dureros ; descalificarea, altera
rea unei voci care prin studiu ar fi 
putut progresa. Sînt,' din pă
cate, multe cazuri în care se 
manifestă părerea că interpretarea 
muzicii ușoare este accesibilă ori
cui știe să fredoneze un cîntec și nu 
are trac. Concursurile de debutanți 
sînt absolut necesare, dar de la de
monstrarea 
velul cerut 
cale lungă, 
tutlndeni. 
nerelor talente 
măspare nu prin distribuirea pri
pită a oricărui solicitant care „pro
mite”, ci printr-o muncă temeinică de 
cultivare a însușirilor naturale, de 
formare a acelor calități multilaterale 
care definesc un interpret. Cu aceste 
calități trebuie să te naști, și — avîn- 
du-le — trebuie să le dezvolți, să le 
cizelezi pentru a putea deveni un au
tentic interpret de muzică ușoară, 
capabil să treacă rampa.

Muzica noastră ușoară dispune de 
multi cîntăreti, dar de putini inter
pret! — adică artiști completi, cu per
sonalitate, cu stil, cu prezentă sceni
că. Iar dintre elementele tinere care 
se perindă în număr mare pe scene, 
în emisiunile Radio-televiziunii — u- 
nii înzestrați cu voci frumoase^ — 
sînt foarte puțini cei care se anunță ca 
viitori interpreți. Eu cred că Radio- 
televiziunea îndeosebi le dă tinerilor, 
prematur, sentimentul că sînt 
de-acum vedete prin felul în care-i 
solicită, oferindu-le cadrul de a se 
manifesta cum cred, în loc de a se o- 
cupa, în perspectivă, de selectiona
rea și formarea celor mai bune ele
mente, de îndrumarea lor compe-, 
tentă, atît de trebuincioasă dată fiind 
lipsa lor de experiență. Desigur; că 
cel mai dificil și mai concludent exa
men de interpretare îl constituie apa
riția pe scenă, în sala de spectacol. 
Aici se contează însă, adeseori, pe a- 
plauzele unei părți a publicului care 
agreează imitațiile, unor stiluri la 

' modă și se fac multe concesii acestui 
public, deși experiența a arătat că 
acest gen de „succese” sînt foarte 
puțin durabile. Tentația imitației 
însă există, pentru tineri și nu numai 
pentru ei, și de aceea ar fi cazul ca 
exigenta conducerilor de teatre să se 
facă mult mai simțită, ca rolul lor să

aptitudinilor pînă la ni- 
de arta interpretării este 
Graba strică aici, ca pre- 
Sprijinul acordat ti- 

ar trebui să se

„CELE MAI FRUMOASE
V
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se manifeste mai viu, în slujba for
mării mai multor soliști de muzică 
ușoară capabili să fie ambasadori de 
prestigiu ai creației românești. Cum 
spuneam, talente, voci bune există. 
Ele s-ar putea dezvolta dacă ar avea 
sprijinul unor specialiști, al unor re
gizori, — nu orice fel de regizori ci 
oameni de meserie cu afinități și cu
noștințe specifice, de gen. Cineva 
spunea : cîntărețul X ar putea ajunge 
o valoare dacă ar ști să meargă pe 
scenă. Nu cred că ar fi suficient. E- 
sențial este să simți, să trăiești și mai 
ales, să înțelegi ce a vrut să spună 
compozitorul și autorul textului, și să 
comunici cu 
învăța, dacă 
De aceea ar 
me speciale 
preții de muzică ușoară, 
clasă de conservator, dar pînă atunci 
de cultivarea talentelor ar trebui să 
se octipe instituțiile interesate, tea
trele, Comitetul de Stat pentru Cul
tură șl Artă. Aș atrage atenția că în 
diferite studiouri, cursuri etc, ar tre
bui să se evite tendința unor specia- 
’ști de a impune celor de care se o- 
•pă propria lor personalitate sau 

nieră de a cînta — tendință pe 
■e am constatat-o și eu cîndva. 
ităreții au nevoie de perfecționa- 

x calităților vocale, a respirației și 
cțiunii, de lecții de mișcare scenică, 

ținută ; regizorul îi poate învăța 
i fie spontani fără a recurge la im

provizații de moment, să fie expre
sivi, să se exteriorizeze fără ostenta
ție. în formarea repertoriului, în în
țelegerea posibilităților pe care le 
oferă un repertoriu de calitate, spri
jinul specialiștilor este de asemenea 
util. Totul cu scopul de a se ajunge 
la afirmarea unor personalități, și sti
luri de interpretare originale, de 
înaltă tinută artistică.

Poate că îndrăznesc prea mult în- 
cercînd să arăt generației tinere de 
azi cum am reușit noi, cei din gene
rația mai veche, să rămînem timp de 
aproape două decenii și jumătate a- 
propiați de inimile spectatorilor. Am 
fost modești, succesele nu ne-au îm
bătat, ci ne-au făcut din zi în zi mai 
exigenți cu noi înșine. Am ascultat pe 
cei ce ne-au dat un sfat sau o îndru
mare și nici azi nu credem că știm 
tot. Fiecare melodie am trecut-q nu 
numai prin cap, ci si prin inimă, am 
rîs sincer și am plîns sincer, am re
fuzat cu hotărîre lansarea unei me
lodii cînd nu am crezut în valoarea 
ei și-am avut curajul să contrazicem 
chiar pe marii noștri compozitori de 
muzică ușoară vorbindu-le sincer des
pre îndoielnica valoare a unei melo
dii, cu riscul chiar de a-i îndepărta 
de noi. Și ceea ce mi se pare cel mai 
important: ne-am dăruit publicului, 
am avut și avem emoții ori de cîte 
ori îl întîlnim, dar o emoție firească,, 
creatoare, necesară oricărui artist.. 
Din păcate, la 'foarte multi din cîn- 
tăreții noștri, această emoție — chiar 
dacă a existat cîndva — astăzi a cam 
dispărut. Popularitatea și simpatia 
publicului îi fac să privească cu mul
tă ușurință manifestările lor — și 
e păcat. E păcat că fug după succe
sul ușor, neconturîndu-și o persona
litate în voce și în interpretare. A 
cînta o melodie lansată de Bobby 
Solo sau de Connie Francis nu în
seamnă a cînta și a te mișca la fel 
ca ei. în întreaga mea activitate 
am cîntat o singură melodie străină, 
intitulată „E miezul nopții” — dar am 
cîntat-o românește, nu. am avut nici 
măcar o clipă dorința de a cînta la 
fel cu interpretul italian. Și mare 
mi-a fost bucuria cînd la repetiție 
s-a crezut că este melodie româ
nească.

publicul. Asta se poate 
ești născut pentru asta, 
fi binevenite niște for- 
de studiu pentru inter- 

Poate și o

(Urmare din pag. I)

treptat, sub ochii noștri). 
Și-apoi, chiar exemplul dat 
de părintele copilului de 
trei ani (ce vreți, abia îm
plinise trei ani) vorbește 
de la sine : părintele n-a 
priceput că pu-i vorba de 
neascultare la copilul său, 
ci de primele manifestări 
conștiente (mai timide sau 
mai puțin timide) ale per
sonalității. Acționînd greșit 
în etapa aceasta (bătîndu-1 
de pildă) ne mirăm pe ur
mă, peste ani, cînd într-o 
clasă mai mare, de școală 
generală, ori într-o bancă 
de liceu, găsim elevi prea 
„asemănători” unii cu alții, 
individualități șterse, nein
teresante. Viitori adulți de 
același calibru.

Absență în... ca
talogul părinților

Pe măsură ce maturizarea 
biologică se desăvirșește și 
experiențele personale de 
viață se lărgesc, influența 
mediului înconjurător de
venind tot mai amplă și 
susținută (inclusiv a facto
rilor educativi), copilul își 
modelează personalitatea 
în raport cu adulții, iden- 
tificîndu-se (atențiune ! i- 
nițial încerca exact contra
riul, să se delimiteze) cu 
tatăl, profesorul, eroul li
terar, De aceea, în ciuda 
falsei impresii după care, 
în adolescentă, tînărul de
vine mai independent, ia- 
tă-1 — dimpotrivă — iden- 
tificîndu-se abia acum, per
manent, cu adulții din jur, 
ca într-un complicat sis
tem de oglinzi paralele, 
fiecare mișcare, vorbă a 
celorlalți, multiplicîndu-se 
la infinit în rafinatul 
reactor care este psihi
cul omenesc — suportul 
primordial al personalității 
umane. Pentru că acum, 
cînd are în fată un adoles
cent. părintele trebuie să 
devină mai prezent și mai

în Capitală au luat sfirșit lucră
rile juriului Concursului „Cele mai 
frumoase cărți ale anului 1967", ma
nifestare ajunsă la cea de-a Vl-a e- 
diție, organizată de Centrala editu
rilor și difuzării cărții din Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă. 
Timp de cîteva zile, juriul, alcătuit 
din critici literari și de artă, grafi
cieni, ingineri șefi ai unor între
prinderi poligrafice, directori de e- 
dituri, artiști fotografi — sub preșe
dinția artistului poporului Corneliu 
Baba — a trecut în revistă apro
ximativ 600 de lucrări din produc
ția editorială a anului trecut. A- 
ceste lucrări au fost cunoscute de 
public prin intermediul unei expo
ziții care a fost deschisă la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S., între 7 și 17 
martie. Din juriu au mai făcut par
te, în calitate de invitați, specialiști 
din domeniul artei cărții și execuției 
poligrafice din mai multe țări.

în urma unei exigente selecții, ju
riul a acordat distincții unui număr 
de 45 de lucrări editoriale conside
rate cele mai frumoase ale anului 
1967, dintre care 40 din diferite do
menii ale literaturii și 5 colecții lan
sate în cursul anului trecut. în do
meniul literaturii beletristice s-a a- 
cordat medalia de aur volumului de 
„Nuvele" (Editura pentru literatură) 
de Gala Galaction, ilustrat de Henri 
Mavrodin, iar medalia de argint 
„Antologiei lirice Ronsard" (Editura 
pentru literatură universală) — gra
fician Ion State, și volumului „Ți- 
ganiada" de Ion Budai Deleanu (E- 
ditura pentru literatură) — ilustra
ții de Aurel Stoicescu. în domeniul 
literaturii politice prezentate, volu
mul „Lenin — Scurtă schiță biogra
fică" a fost distins cu medalia de 
argint și „Discursuri" de Nicolae Ti- 
tulescu a obținut medalia de bronz, 
ambele apărute în Editura politică. 
Din grupa lucrărilor de artă, juriul 
a ales alb'umul „Brâncuși" — au-

tori Dan Grigorescu și Dan Hăulică, 
și albumul „Șirato" — machetator 
Mihail Boitor, cărora le-a acordat 
medalii de aur, albumul „Delta Du
nării", realizat de Dan Grigorescu, 
care a obținut medalia de argint, 
și albumul „Feroneria veche J!' â- 
nească" — medalia de bronz,- ‘ ■ 
apărute în Editura f 
sectorul literaturii pentru 
remarcat volumul de „Lecturi pen
tru copii" in limba franceză (Edi
tura didactică și pedagogică), căruia 
i-a fost decernată mede ',ri de argint, 
iar lucrărilor „Pe limba1 lor" de Ni- 
colae Tațomir, „Baba iarna intră-n 
sat" de Otilia Cazimir, și „Abu-Ha- 
san" de I. L. Caragiale, apărute în 
Editura tineretului — diplome ale 
concursului. La grupa manuale pen
tru învățămînt, Aritmetica pentru 
clasa a Il-a a obținut medalia de 
aur, și „Radiologia medicală" meda
lia de bronz, ambele scoase de Edi
tura didactică și pedagogică. Dintre 
lucrările de popularizare și colec
țiile înființate anul trecut, juriul a 
acordat medalia de aur Dicționaru
lui romăn-german și german-român, 
format mic (Editura științifică), me
dalia de argint — colecțiilor „Cri
terion" (Editura pentru literatură u- 
niversală) și „Mica enciclopedie de 
artă" (Editura Meridiane), iar în do
meniul literaturii tehnice, medalia 
de aur — Dicționarului tehnic en- 
glez-român (Editura tehnică). Diferi
te alte premii au mai fost decer
nate casetei cu cele trei volume de 
opere de Jack London (Editura pen
tru literatură universală), pentru 
proiectarea artistică, volumului 
„Toma Alimoș" (Editura tineretului), 
pentru ilustrațiile semnate de Teo
dor Bogoi, Micului atlas geografic 
(Editura științifică) — pentru reali
zarea hărților și lucrării „Aiitomo- 
bile cu motoare Diesel" (Editura 
tehnică) — pentru realizarea dese
nelor tehnice.

■e bronz,- f 
Meridiane- 
ntru copii s-f.
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Publicarea rezultatelor 
cercetării — în cărți, tra
tate, reviste — reprezintă o 
incontestabilă contribuție la 
progresul cunoașterii 
ințifice. în afară de 
gumentele istorice, 
dovedesc esențialitatea pu
blicării realizărilor cerce
tării în vederea promovă
rii științei și aplicațiilor 
ei, apar șl argumente de 
ordin didactic, tot atît de 
esențiale, privind formarea 
viitorilor specialiști, cer
cetători și chiar savanti. 
Aceasta implică însă din 
partea autorilor de litera
tură științifică o responsa
bilitate deosebită pentru lu
crările pe care le semnea
ză, în ceea ce privește uti
litatea, originalitatea și ca
litatea, deși, firește, nu pu
tem pretinde de la toate 
activitățile mintii omenești 
același grad de precizie și 
de aprofundare.

Pentru a promova litera
tura științifică, Academia 
Republicii Socialiste Româ
nia și Ministerul învăță- 
mîntului și-au creat edi
turi proprii, care se bucură 
de prestigiu, atît în viața 
tării noastre, cît și pe plan 
internațional. Alte mari e-

- --- - r s

acad. Nicolae TEODORESCU
ști- 
ar- 

care dituri, ca Editura tehnică 
și Editura științifică, edi
turile cu caracter departa
mental sau cu profile spe
cifice, au desfășurat și des
fășoară o activitate bogată, 
publicînd de-a lungul a- 
nilor numeroase lucrări de 
valoare — monografii, tra
tate. studii de sinteză, lite-

— inclusiv controlul știin
țific, făcut de altfel de un 
fizician experimentator, de
și ea era de fizică teoretică
— și se afla în tipografie. 
Nu este nevoie, cred, să 
mai demonstrez necesitatea 
de a se bara calea unor 
astfel de aventuri publicis
tice, posibile doar atunci

puncte de vedere

0 Răpirea fecioarelor : PATRIA - 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI (completare 
Atențiune, ciuperci !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;' 
18,45 ; 21,
e Cu toată viteza, înainte ! : REPUBLICA —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
O Pentru cîțiva dolari în plus : LUCEAFĂRUL
— 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, FESTIVAL — 
‘ ----- " ----- 21,15.

: CAPITOL — 9 ; 11,45 ; 
— 9,30 ; 12 ; 15 ;

10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;

— O , IU,OU , IO , I.I..1U , .
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ;
• Eroii de la Telemark
14,30 ; 17,30 ; 20,30, GRIVIȚA
17.45 ; 20,30, TOMIS — 8,15 ;
18,15 ; 20,30.
A Am întîlnit țigani feri
ciți : CENTRAL - 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GLO
RIA (completare Atențiune, 
ciuperci !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMU
RA (completare Cu dansa
torii maghiari în Grecia)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
e Viață sportivă : CINEMATECA — 10 ; 12,30. 
O Două bilete la matineu : VICTORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 împușcături pe portativ : LUMINA (com
pletare Pilule II) — 9,15—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45.
• Cînd tu nu ești : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
«Tom Jones: UNION — 15,30 ; 18 ; ", 
O Sfîntul la pîndă i FEROVIAR. -- 9,45 , „
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EXJCELSIOR — 8,45 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, MODERN — 9,30
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 (la toate comple
tarea Orizont științific nr. 1/1968), FLOREASCA

(completare Cu dansatorii maghiar! în Grecia)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Profesorul distrat : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE (completare Orizont științific nr. 1/1968)
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O sută unu daimațienl : BUZEȘTI (comple
tare 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. ,16 ; 19,30.
• Comisarul X : UNIREA (completare Armo
nic) — 16 ; 18,15 ; 20,30.

cinema
• Lordul din Alexander- 
platz : FLACARA - 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Valetul de pică :
RIȚA ' ' ■
nil) — 9,15 ; 11,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Un nabab
POPULAR (completare Flo
ra australiană) — 15,30 ;

MIO-
(completare Crcie-

............... ‘ . 13,45 ;

maghiar :

20,30.
■' i ; 12 ;

18 ; 20,30.
e Dacii : MUNCA — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Căutațl idolul : MOȘILOR (completare Mi
racole) — 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 In
ternă a speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : PROGRESUL 
(completare Lauri celor mai buni) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Loana : LIRA (completare Lupta internă a 
speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS (com
pletare Echipa) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

fl

t
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• Filarmonica de stat „G. 
Enescu” (la Ateneu) : Con
cert simfonic. Dirijor : An
tonin Ciolan — 20.
• Opera română : Carmen 
— 19,30.
• Teatrul de stat de ope
retă : Singe vienez — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Romeo 
și Juiieta — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Sfîntul — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30. 
(sala Studio) : Femei singure — 20.
e Teatrul Ciulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) : 
Paharul cu apă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea” : Morlșca — 19,30.
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
O Teatrul „Ion Creangă” : Monstrul din Samarcand — 9,30. 
Năzdrăvăniile lui Păcală — 16. '
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : Ulciorul sfărîmat ; Cîntăreața cheală — 20. 
o Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase” (sala Victoria) : Varie
tăți ’68 — 19,30.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova 
— 20.

17,30 Pentru cel mici. A.B.C. — 
De ce ? — Filmul 
18,00 Drumuri și popasuri

. misiune turistică. 18,20 Buletinul 
circulației rutiere. 18,30 Curs de 
limba rusă (lecția a 8-a). 19,00 Pen
tru tineretul școlar. Școli șl tra
diții : „Lazăr din Avrig" de A- 
lexandru Mitru. 19,30 Telejurnalul 
de seară. 19,50 Buletinul meteoro
logic. Publicitate. 20,00 Studioul 
muzical. Cultura muzicală de-a 
lungul timpului. Bach și Haendel. 
20,40 Reportaj ’68. Clujul 
tru 
21,15 
unul escroc1 
diourilor 
naiul de noapte.

„Kiri, clovnul”, 
e-

cen- 
unlversitar. 21,00 Reflector. 
Filmul artistic: „Jurnalul 

— comedie a stu- 
ungare. 22,55 Telejur-

ratură de popularizare, me
morii originale etc.

Literatura științifică ro
mânească, cu o subliniere 
deosebită pentru autorii din 
generațiile formate în ulti
mele două decenii, a ajuns 
să fie bine cotată pe piața 
editurilor internaționale. 
Lucrări românești sînt tra
duse și editate în limbi de 
circulație internațională sau 
chiar publicate direct în e- 
dituri străine de mare re
putație. Progresul realizat 
de editurile noastre științi
fice se reflectă astăzi în 
îmbogățirea fondului te
matic, atît al planuri
lor anuale, cît și al 
celor de perspectivă, în ra
portul dintre producția ro
mânească și traduceri, în 
prezentarea grafică, într-o 
oarecare măsură și în exi
gențele privind calitatea și 
alegerea autorilor. Totuși, 
dacă raportăm acest pro
gres la ’ stadiul actual al 
dezvoltării muncii științi
fice și a învățămîntului în 
tara noastră, este ne
cesară o analiză mai apro
fundată decît aceea a titlu
rilor și prezentărilor edito
riale.

Mă voi mărgini doar la 
unele exemple și numai la 
domeniul specialității mele 
— matematica. Recent, am 
acceptat cu plăcere solicita
rea unui tînăr autor fizi
cian, foarte asiduu în pro
ducția de monografii, de a-i 
scrie prefața la o nouă 
carte de 300—350 pagini, 
deoarece lucrarea era direct 
legată, prin aparatul și me
todele matematice, etalate 
în tabla de materii, de spe
cialitatea mea. Cînd însă am 
început să citesc lucrarea 
(căci am obiceiul să citesc 
cărțile pe care le prefațez 
sau analizez), am constatat 
că nu înțeleg prea bine tex
tul. La o analiză mai amă
nunțită, am relevat în 3—4 
pagini un număr de peste 10 
nedumeriri, contradicții și 
greșeli. Un sondaj repetat, 
din loc în loc, precum și 
confirmarea unor colabora
tori care — ca și mine, ba 
chiar ca și autorul însuși 
confruntat cu textul — au 
făcut aceleași constatări, 
mi-au liniștit conștiința și 
m-au condus la concluzia că 
lucrarea nu numai că nu 
era prefațabilă, dar nici 
măcar publicabilă. Totuși 
volumul respectiv avea în
deplinite toate formalitățile

cînd simțul răspunderii vă
dește fisuri atît la autori, 
cît și in aparatul edito
rial.

Acum cîțiva ani, a văzut 
lumina tiparului un manual 
didactic de învățămînt su
perior, deși criticat, dar cu 
„menajamente”, de contro
lul științific al editurii care 
îi constatase mediocritatea 
în concepție și prezentare. 
Unanim apreciată ca sla
bă, lucrarea a fost to
tuși folosită de studenții că
rora li se adresa, aceștia gă- 
sind-o mai „accesibilă”, de
cît alte manuale scrise cu 
competență și rigoare. Este 
nevoie să mai trag con
cluzii pentru a scoate în 
evidență daunele produse 
de publicarea unor astfel de 
lucrări, chiar dacă ele apar 
doar accidental ?

Ca urmare a opoziției pe 
care o făcusem introducerii 
în planul unei edituri a u- 
nei culegeri de probleme de 
trigonometrie, prezentate 
pretențios și însumînd un 
număr de 300—400 pagini, 
arii fost solicitat totuși, 
acum cîteva luni, să fac o 
lectură prealabilă cu refe
rat a sus zisei lucrări, care 

.mai fusese analizată și cri
ticată de un referent. Ac- 
ceptînd parțial criticile fă
cute anterior, autorul, mem
bru al corpului didactic din 
învățămîntul superior teh
nic, de formație inginer, ți
nea însă cu tot dinadinsul 
să-și publice manualul și 
prezenta din nou lucrarea 
„refăcută”, 
că autorul 
de lipsuri 
un student inginer, nu nu
mai un matematician, ar fi 
fost, desigur, respins la un 
examen de matematică. Cu 
regret trebuie să adaug că 
în editură lucrarea trecuse 
printr-un control științific, 
dar acesta nu sesizase 
lipsuri catastrofale.

Un domeniu de cea 
mare importanță este 
al lucrărilor privind isto
ria științei și cu precăde
re a științei românești. E- 
ditura științifică și-a asu
mat sarcina de onoare de 
a prezenta în trei tomuri 
voluminoase „Istoria mate
maticii în România” reali
zată de prof. Gh. St. An- 
donie, lucrare de largă 
respirație și de mare răs
pundere, meritînd o anali
ză mult mai amănunțită 
decît cea ce poate fi între
prinsă în cadrul acestui 
articol. Lectura trilogiei 
este instructivă din multe 
puncte de vedere, dar ofe-

Or, s-a văzut 
dă dovadă 

pentru care

nici

mai 
cel

ră și „aspecte inedite”, cu 
deosebire în ultimele două 
volume. Mă voi mărgini să 
semnalez numai cîteva as
pecte ale volumului al 
III-lea, apărut în ultimele 
luni. întreaga lucrare se 
prezintă sub forma unei 
colecții de portrete de ma
tematicieni, caracterizați de 
autor, atît biografic, cît și 
științific, avînd și o biblio
grafie foarte fidelă a lucră
rilor lor. Volumul, propu- 
nîndu-și însă să aducă is
toria matematicii româ
nești „la zi", devine o 
cronică a actualității ma
tematicii românești, 2... 
brăcînd adesea și un ca
racter anecdotic, sau, mai 
de grabă, acela de memo
rii ale autorului. Vom găsi 
astfel în acest volum nume 
de tineri matematicieni ca
re abia încep să se afirme . 
și bănuiesc că unii se 
simt chiar jenați de a fi
gura în tabelele istoriei, 
înainte de a se fi realizat 
deplin, mai ales că portre
tele sînt creionate cu ver
vă și caracterizările de a- 
semenea. După părerea 
mea, în judecățile de va
loare se vădește o notă 
prea pronunțată de subiec
tivism, în detrimentul unor 
poziții de principiu contu
rate cu rigurozitatea 
sară cînd este vorba 
toria unei discipline 
tifice.

Cu toate măsurile ____
în ultimii ani de edituri 
pentru publicarea unor lu
crări de calitate, continuă 
însă să apară și altele, 
care nu au ce căuta în 
producția noastră de lite
ratură științifică. Cauzele 
apariției unor astfel de 
lucrări sînt variate, ele 
reflectînd un adevărat 
„lanț al slăbiciunilor”, în- 
cepînd ' .
presiuni și mergind 
la lipsa de exigență, ___ 
păsare și complezentă. Pre
zenta lor în literatura 
noastră științifică este ne
dorită și adesea dăunătoa
re sub diferite aspecte. 
Controlul de calitate, pre
ventiv și competent, se im
pune ca în orice producție, 
și constatările — nu numai 
ale mele ci, probabil, și ale 
multor altora — conduo 1* 
concluzia că uneori acest 
control nu este realizat cu 
eficientă. Superficialitatea, 
graba și lipsa de răspun
dere își mai lasă urmele în 
literatura științifică de 
proastă calitate, tolerată și 
lansată pe piață.

Consiliul Național al 
Cercetării Științifice a în
scris în proiectul de plan 
de muncă pe 1968 și pro
blema avizării planurilor e- 
ditoriale științifice și teh
nice, inițiativă pe care o 
salut cu convingerea că va 
conduce la o eficientă so
luție de fond. Ceea ce se 
impune însă, cu deosebită 
stringență, în sprijinul u- 
nor astfel de soluții, este 
o atitudine hotărîtă de o- 
poziție a oamenilor de ști
ință fată de încercările de 
proliferare a ; lucrărilor 
slabe, superficiale, incorec
te, greșit orientate, pre
cum și stabilirea unor răs
punderi materiale, anga- * 
jind solidar editura, auto
rii și controlorii științifici, 
în cazurile de daune fla
grante aduse patrimoniului 
public al producției de li
teratură științifică.

îm-

nece- 
de is- 
știin-

luate

de la intervenții, 
pînă 
ne-

atent, să-și cîntărească ges
turile, judecățile, să aibă 
într-una în minte ideea că 
(vrea, nu vrea) este un 
MODEL. Dar sint toți pă
rinții, și-ntotdeauna, mo
dele demne de urmat ? 
Iar atunci cînd sînt — ma
joritatea ! — dedică ei su
ficient timp și pricepere 
formării copiilor, într-un 
moment-cheie pentru per
sonalitatea aflată pe cale 
de precizare, de cristali
zare ? Țin ei legătura (din
tr-o profundă convingere) 
cu școala, cu dirigintele 
clasei în care învață co
pilul lor, astfel încît să 
poată sesiza prompt, din
afară, orice ecou al unor 
deprinderi care pot fi gre
șite, oglindind în fond e- 
fectul unor „slăbiciuni” pa
terne sau materne — atît 
de puternic ieșite în relief 
într-o colectivitate de copii, 
în clasă? Și dacă țin o le
gătură reală, se întreabă 
ei, reîntorcîndu-se acasă : 
„Oare n-a învățat copilul 
meu asta chiar de la mine 1“ 

Din acest motiv, din ne
cesitatea unui control — z 
pe parcurs și absolut obiec
tiv — legătura familiei cu 
școala reprezintă — după 
părerea multor diriginți 
școlari cu care am stat de 
vorbă — o condiție sine 
qua non a dezvoltării și 
corijării atente, din mers, 
a personalității infantile 
sau adolescentine — avînd. 
la 13—14 ani, trăsături dis
tincte, gata imprimate, 
care cer, cine știe, să fie 
accentuate, corectate sau 
chiar înfrînate.

Dar iată situația „pre
zentei părinților” la una din 
școlile generale vizitate •

© la orele rezervate săp- 
tămînal. de către fiecare 
diriginte. consultațiilor 
pentru părinți, se prezintă 
aproximativ 17 la sută din 
numărul total de părinți 
(din 30. doar 4—5) ;

O la adunările generale 
trimestriale (deci de trei 
ori într-un an școlar) si
tuația e ceva mai bună, 
căci sînt prezenti, din 30 
părinți, aproximativ 15—20,

ce echivalează cu 
numărul

ceea
50—67 la sută din 
global de părinți.

întrebarea care 
acut, și pe bună 
de către cadrele didactice, 
sună astfel :

— De ce nu sută la sută ? 
Intr-un an întreg, de trei 
ori, fie mama, fie tatăl, pot 
veni (eventual cu schim
bul) la adunarea generală 
trimestrială unde se dis
cută, pe îndelete, situația 
tuturor elevilor din clasă, 
precum și a fiecărui elev 
în parte, comportarea din 
școală, dar și cea de-acasă. 
îi ajunge părintelui pro
pria sa părere despre 
copil ? $i se poate rupe 
așa, în două, o individuaîi-

se pune 
dreptate,

cu părinții elevilor dintr-o 
clasă a VII-a (vîrstă impor
tantă, de trecere către o 
altă treaptă a personalită
ții) un micro-test, pe un 
chestionar cu următoarele 
întrebări (cităm și o parte 
din răspunsuri) :

CÎTE ORE PE ZI AVEȚI 
DISPONIBILE PENTRU A 
LE CHELTUI CU COPI
LUL (COPIII) DV : două 
ore — 30 la sută din pă
rinții chestionați ; o oră — 
55 la sută ; imprecis — 15 
la sută. E de remarcat fap
tul că, din aceste ore de
dicate integral copilului, 
80 la sută sînt cheltuite de 
mame, și numai 20 la’ sută 
de tați (ceea ce înseamnă 
că peste obligațiile gos-

c.f.r. Așa că, aproape prin
tre picături, urmăresc și 
ce face — lecții, plimbări, 
prietenii — 
prea puțin 
tîmplare”.

ORELE 
LUCRULUI 
INCLUD ȘI CELE DES
TINATE TIMPULUI LI
BER. MESELOR, ETC. 
(cîte mese pe zi luați îm
preună, cîte plimbări pe 
săptămînă faceți împre
ună) : doar 5 la sută din 
copii iau două mese, zilnic, 
cu părinții lor ; 30 la sută 
iau numai 
cu ai lor ; restul mănîncă 
singuri . “ ’ ..............
neața pleacă la slujbă, co
pilul la prînz pleacă mai

dar, recunosc, 
și prea la în-

REZERVATE 
CU COPILUL

masa de seară
părinții dimi-

atunci cînd ne plimbăm 
împreună (cîte învățăminte 
nu se pot comunica astfel, 
într-un mod — doar apa
rent — mai degajat, oricum 
cu un ecou înzecit în min
tea și sufletul copilului).

SOCOTIȚI NECESAR 
CA UN PĂRINTE SĂ 
AIBĂ UN FEL DE PLAN 
DE ACȚIUNE, O CON- 
CEPȚIE-GHID, PRIVIND 
MODUL ÎN CARE EL SĂ 
DIRIJEZE EDUCAȚIA 
PROPRIULUI COPIL ? 
Răspunsurile la acest punct 
atestă acceptarea, de către 
multi părinți, a necesită
ții ca educația părintească 
— prima responsabilă de 
calitățile și defectele vii
toarei personalități adulte

,/

tate, fie și a unui copil : 
asta-i la școală ! asta-i 
acasă ! Separat ? Asta pe 
de-o parte, fiindcă procen
tul de absenți, cărora din 
păcate n-am cum 
„absență” într-un 
al părinților”, e 
exact din părinții 
care merg slab 
elevilor buni vin la școală), 
așa că lucrul e de două 
ori grav. De suferit are de 
suferit adolescentul, viito
rul adult, personalitatea 
lui care suportă astfel in
fluențe necoordonate, une
ori chiar contradictorii 
(prof. Gh. Herescu, Liceul 
„Mihail Sadoveanu”. diri
gintele clasei a X-a F.),

Micro-test

le pune 
„catalog 
alcătuit 
elevilor 
(părinții

ge-Am inițiat, la școala 
nerală nr. 19 din București,

podăreștl, categoric mai 
numeroase, pe care orice 
femeie le are în casă, tot 
ea este nevoită să se 
ocupe, aproape exclusiv, de 
lecții, etc) : „Soțul meu e 
ca un fel de 
copiilor, doar 
vede efectiv de 
preună în oraș, 
sau la plimbare. în rest, în 
cursul săptămînii, eu sînt 
și mamă, sînt și tată. Ce 
repercusiune poate să 
aibă asta asupra personali
tății lor rămîne de văzut” ; 
„Fata mea învață bine, așa 
că nu prea sînt nevoită să 
pierd mult timp cu supra
vegherea ei” ; „N-am cum 
să stabilesc un program 
fix, de lucru cu copilul, 
fiindcă nici eu (cîte nu-s 
de făcut după ieșirea de 
la serviciu) nu not să am 
un orar precis, ca la

unchi al 
duminica 

ei, ies îm- 
Ia un film

devreme la școală, seara — 
părinții mănîncă după t.v., 
copilul înainte, cînd vine 
ora de culcare. Cît privește 
PLIMBĂRILE, doar doi la 
sută din părinți obișnuiesc 
să iasă pe seară, zilnic, în 
oraș, la o scurtă plimbare, 
cu copiii lor.

Bineînțeles, explicații pot 
exista cu duiumul : „Sînt 
obosit după muncă” ; „Mai 
citesc și eu o carte” ; „N-am 
dreptul să văd și eu un 
film la televizor ?“ ; „Am și 
bucătăria pe cap” ; etc. 
Dar, chibzuind matematic 
timpul, părinții au obliga
ția să lărgească sfera comu
nicării lor cu copiii, extin- 
zînd-o de la temele făcute 

■împreună, de la lupta 
pentru obținerea de note 
mari, la subtilitatea legă
turii copil-părinte; ceea ce 
se realizează 
luăm masa

și atunci cînd 
laolaltă, ți

• - L ■ •
— să nu se exercite la in
spirația momentului, în 
raport cu tensiunea ner
voasă sau buna dispoziție 
dintr-o zi sau alta, ci de
plin conștient, și pe cît po
sibil de egal și unitar 
(tată-mamă-bunici), pe cri
teriile unei concepții mi
nuțios elaborate (există și 
excepții mărturisite) : „De 
vreme ce eu primesc 
laudele, și tot eu primesc 
și criticile pentru ceea ce 
face fiul meu, e limpede 
că pe umerii noștri, ai pă
rinților. apasă cea mai 
mare parte a greutății, a 
răspunderii fată de cum 
evoluează copilul. Așa că 
nu mi se pare exagerat să 
premeditez mișcările mele 
înainte, ca la șah. măcar cu 
5—6 mișcări înainte” ; „EU 
zic că școala trebuie să se 
ocupe, mai cu seamă ea. de 
formarea personalității co-

pilului, că de aceea e 
școală, de aceea muncesc 
acolo cadre de specialitate, 
specialitatea mea fiind cu 
totul alta, nu știinta edu
cației. Dar nici eu nu stau 
cu mîinile-n sin” ; „De 
multe ori mă doare, „cînd 
am de rezolvat o chestiune 
mai complicată cu copilul 
meu, că simt că-s un fel 
de amator în treaba res
pectivă. Să m-apuc acum 
să-nvăț și eu, ca un școlar, 
la pedagogie, mi se pare 
cam tirziu, deși, sincer, nu 
e imposibil. Adică îmi pun 
problema dacă noi, părinții, 
n-ar trebui să depunem 
niște eforturi (da ! eforturi) 
pentru a fi mai informați, 
mai pregătiți, pentru ca
riera pe care ne-am 
ales-o, de părinți” ; „După 
mine, părintele — măcar 
unul dintre ei — ar trebui 
să fie un fel de mentor 
care nu numai corectează 
într-una acțiunile copilului 
său, ci îl pun pe picioare ca 
OM, deci îi „lucrează” atent 
personalitatea, îi transmite 
cele mai importante ex
periențe ale sale ; asta nu 
se realizează urmărind doar 
graficul notelor școlare, 
înălțimea — crește sau nu 
crește normal, starea din
ților — are sau n-are carii 
dentare, etc. O plimbare, pe 
malul lacului, într-o 
primăvară sau de 
nă, însoțită de o 
cutie liberă despre echi
librul naturii, „înțelep
ciunea” materiei, echitabi- 
litatea pe care ți-o impune 
logica, ș.a.m.d, — toate 
acestea sînt pîrîiasele care 
se varsă apoi în fluviul 
puternic, generos al per
sonalității”. „Am crescut și 
noi, slavă domnului, mul
țumitor, un dram de perso
nalitate mai avem și noi, 
pe ici, pe colo, și mă în
doiesc că părinții noștri au 
stat chiar așa, să chibzu- 
iască orice gest, orice cu- 
vînt, orice măsură luau în 
legătură cu noi”.

Părerile, suficient de 
contradictorii. exprimate 
de părinții chestionați do
vedesc totuși ce rezultate

zi de 
toam- 

dis-

admirabile pot dobîndi pă
rinții avizați (ajutați în 
mod susținut de cadrele 
didactice) pentru stabilirea 
traiectoriei exacte a evolu
ției copilului, „bineînțeles 
dacă ea se află mai întii 
desenată în mintea părin
telui. Opiniile după care și 
altădată au mai crescut 
copii pe suprafața pămîn- 
tului, deși lor — generații
lor tinere trecute — nu li 
s-a acordat atîta atenție, și 
faptul că aceștia au reușit să 
iasă oameni cumsecade, nu 
rezistă totuși unei analize 
serioase. Fiindcă susțină
torii amintitului punct de 
vedere (de fapt circum
stanțe atenuante pe care, 
singuri, unii părinți și le 
acordă) omit realități fun
damentale ale epocii con
temporane, din care este 
poate suficient să 
tăm, ca argument, multi
tudinea canalelor de in
formații. ploaia de date 
care se abate asupra minții 
copilului. Acesta — copi
lul — cu personalitatea sa 
încă nesistematizată, inter
pretează în fel și chip 
bogăția de informații ce se 
revarsă asupră-i; și lată 
de ce — prin comparație 
cu părinții și părinții pă
rinților noștri 
de necesar ca actualul 
sau actuala mamă să 
o atenție infinit mai 
ținută, și o pricepere 
apărat mai mare, să fie în 
stare să-i dea copilului 
sunetul exact al fiecărui 
fapt de viață care ajunge, 
atît de devreme, și atît de 
divers, la el. Familia 
— părinții, bunicii, ru
dele în general — rămîn 
factor prim al traiectoriei 
personalității viitorului 
adult care astăzi poate să 
n-aibă decît trei sau treis
prezece ani. Viitorul e al 
lui. Iar datoria noastră, a 
adulților, e ca tot ce e mai 
bun, mai frumos, mai drept 
și înălțător, să-i aparțină.

ci-

este atît 
tată 
aibă 
sus- 
ne-
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respecte cuvîntul dat, ca pînă 
la 30 iunie 1968 pe noul traseu 
al căii ferate din zona viitoru
lui lac de acumulare al hidro
centralei să circule primul tren.

Colectivul „Uzinei de con
strucții de mașini" din Reșița — 
pentru a patra oară consecutiv 
răsplătit cu Steagul roșu și 
diploma de uzină fruntașă pe 
ramură în întrecerea socialistă 
— în telegrama trimisă, arată 
că în anul 1967 a realizat peste 
plan, produse în valoare de 74 
milioane lei, toate sortimentele 
și obligațiile de colaborare, cu o 
productivitate de 106,83 la sută. 
De asemenea, planul de export 
și sarcinile de investiții au fost 
realizate în proporție de 111,3 
la sută, respectiv, 112,4 la sută, 
înalta apreciere a însuflețit și 
mai mult acest harnic și price
put colectiv al industriei noas
tre constructoare de mașini. 
Realizările obținute în primele 
două luni ale anu’ui 1968 — se 
arăta în telegramă — „ne întă
resc convingerea că avem con
diții să obținem rezultate și mai 
frumoase. De aceea, ne anga
jăm să producem peste plan 2 
motoare Diesel de 1 250 C.P.,
5 perechi boghiuri 10 MW, gene
ratori electrici 5 MW, motoare 
electrice și alte produse în va
loare de 20 milioane lei. între
gul spor al producției și anga
jamentul luat pe 1968 se vor rea
liza pe seama creșterii producti
vității muncii. Vom obține eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost de 1,4 milioane lei, iar la 
beneficii de 2,4 milioane".

Tot de la Reșița a sosit și o 
altă telegramă. Ea poartă me
sajul colectivului de la combi
natul siderurgic. Din cuprinsul 
ei reținem că la obținerea înal
tei distincții, de fruntașă pe ra
mură, o mare contribuție a 
avut-o activitatea de organiza
re științifică a producției și a 
muncii. „Ne-am străduit să ana
lizăm în spirit critic și apro
fundat, cu un ridicat simț de 
răspundere, stadiul acțiunii de 
organizare a producției și a 
muncii. Aceasta ne-a ajutat să 
descoperim și să valorificăm noi 
rezerve interne, să fructificăm 
mai bine potențialul tehnic și 
uman de care dispune întreprin
derea noastră, , să . acționăm ,ho- 
tărît pentru reducerea’ cheltuie
lilor de producție și sporirea 
rentabilității în condițiile ridi
cării continue a calității produ
selor» Ca rod al acțiunii de or
ganizare științifică, productivi
tatea muncii a sporit cu 7,8 la 
sută față de sarcina planificată, 
ceea ce a contribuit la depăși
ta planului producției globale 
cu 183 milioane Iei, al produc- 
ției-marfă cu 186 milioane lei, 
realizînd totodată beneficii su
plimentare în valoare de 69 mi
lioane lei". Trecînd în revistă 
sarcinile complexe ce revin în 
acest an combinatului, colectivul 
asigură conducerea partidului și 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personal, că nu-și va precupeți 
energia și capacitatea creatoare 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce îi revin în cel 
de-al treilea an al cincinalului. 
Printre întreprinderile eviden
țiate se numără și Fabrica de 
confecții din Miercurea Ciuc. In 
telegrama trimisă de colectivul 
întreprinderii se spune printre 
altele : „Ne angajăm să depășim 
producția globală în actualul 
cincinal cu încă 192,7 jnilioane 
lei. Prin acest nou angajament 
vom depăși prevederile planu
lui cincinal cu 269,5 milioane 
lei, din care 123,3 milioane lei 
pînă la sfîrșitul acestui an". în 
continuare sînt arătate princi
palele măsuri pe care le are în 
vedere colectivul fabricii pentru 
îndeplinirea angajamentelor ce 
și le-a luat, încheind cu asigu
rarea că „vom depune tot ela
nul și priceperea noastră pentru 
realizarea și depășirea tuturor 
indicatorilor de plan, conștienți 
fiind că prin aceasta contribuim 
la înflorirea patriei socialiste".

Colectivul de energeticieni ai 
Termocentralei Iernut, întrunit 
cu prilejul decernării pentru a 
treia oară consecutiv a Steagu
lui roșu și diplomei de între
prindere fruntașă pe ramură, 
raportează că și-a îndeplinit in
tegral angajamentele luate în 
fața dv„ tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei ce 
ne-ați făcut-o în august 1967.

Cu prilejul acordării de înalte 
distincții, colectivul de salariați, 
comitetul de partid și conduce
rea Uzinei de țevi din Roman au 
trimis de asemenea o telegramă 
C.C. al P.C.R. Din lectura ei re
ținem că în acest an se împli
nesc 10 ani de la intrarea în 
funcțiune a întreprinderii. în 
toți acești ani productivitatea 
muncii a crescut de 3,5 ori, 
obținîndu-se numai pe această 
cale un spor de producție de 
circa 100 milioane lei. De aseme
nea, în toată această perioadă, 
eficienta economică s-a îmbu
nătățit continuu, obținîndu-se 
economii la prețul de cost de 
84 milioane lei. Mesajul colecti
vului de la Uzina de țevi din 
Roman se încheie cu angajamen
tul de a îndeplini exemplar sar
cinile ce-i revin din amplul pro
gram economic lansat de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Prin conținutul lor concret, 
prin angajamentele pe care le 
cuprind, toate aceste telegrame 
dau expresie hotărîrii ferme a 
colectivelor din întreprinderi de 
a nu-și precupeți eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a 

' sarcinilor complexe prevăzute 
în planul cincinal ; ele sînt toto
dată o vie mărturie a dragostei 
și atașamentului nețărmurit pe 
care oamenii muncii le manifestă 
față de partid, față de Comite
tul său Central.

La invitația guvernului român, La amiază, ministrul afacerilor 
joi dimineața a sosit în Capitală externe, Corneliu Mănescu, a oferit
secretarul de .stat pentru afacerile un dejun în onoarea secretarului
externe al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Marko 
zici, care face o vizită de 
nie în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de 
Belovski și Milorad Peșici, 
juneți ai secretarului de stat pen
tru afacerile externe, și Svete 
Zdenko, șeful cabinetului secreta
rului de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului, Aurel Mălnă
șan, ambasadorul României la 
Belgrad, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Nike- 
Driete-

Dimce
ad-

secretarului
externe,de stat pentru afacerile 

Marko Nikezici.
Au luat parte Pompiliu 

președintele Comitetului 
pentru Cultură și Artă, Adrian Du- 
mi triu, ministrul justiției, Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Vasile Șandru. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Octavian Groza, adjunct 
al ministrului energiei electrice, 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de comerț, Aurel Mălnășan, am
basadorul României la Belgrad.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe secretarul de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, precum și Iakșa 
Petrici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Macovei, 
de Stat

începerea convorbirilor la

Ministerul Afacerilor Externe
Joi după-amiază, la Ministerul 

Afacerilor Externe, au început 
convorbiri între ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu Mănescu, și 
secretarul de stat pentru afaceri
le externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Marko Nikezici.

Din partea română, la convorbiri 
au participat Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Aurel Mălnășan, ambasado
rul României la Belgrad, și Mir
cea Predescu, director în M.A.E.

Din partea iugoslavă au luat 
parte Dimce Belovski și Milorad 
Peșici, adjuncți ai secretarului de 
stat pentru afacerile externe, Iakșa 
Petrici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București, Milorad Komatina, con

„CX.E." ȘI „CUPA CUPE-

LOR" LA FOTBAL

SORTII

AU DECIȘI

dinsilier la ambasada iugoslavă 
București, și Svete Zdenko, șeful 
cabinetului secretarului de 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia.

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, precum și aspecte 
ale situației internaționale 
tuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească, de 
țelegere reciprocă.

★

Seara, oaspeții au asistat 
spectacolul de balet „Romeo și 
lieta", prezentat de colectivul 
perei Române.

FRAGA 
cială. La 
fala cehoslovacă a avut loc astăzi 
tragerea la sorți a semifinalelor în 
„Cupa campionilor europeni" și 
„Cupa cupelor" la fotbal.

Sorții au decis următoarele în- 
tîlniri : MANCHESTER UNITED- 
REAL MADRID și BENFICA LISA
BONA—JUVENTUS TORINO în semi
finalele „C.C.E.", iar în „Cupa cu
pelor" : A. C. MILAN—F. C. BA
YERN MUNCHEN și S. V. HAM
BURG — cu învingătoarea din al 
treilea meci TORPEDO MOSCOVA— 
CARDIFF CITY, ce urmează să se 
dispute la 8 aprilie într-o localitate 
din R. F. a Germaniei. Semifinalele 
ambelor competiții se vor disputa 
pînă la 6 mai.

După tragerea la sorți, domnul 
FERNANDO TORDO, director pen
tru activități sportive la clubul 
BENFICA Lisabona, a declarat : 
„Văd o finală a „C.C.E." între 
Benfica și Manchester". în legă
tură cu întîlnirile România—Portu
galia din campionatul mondial, F. 
Tordo a spus :

„Fotbaliștii români sînt incomozi 
pentru cei portughezi. Noi n-am ui
tat că, în trecuta ediție a C.M., 
doar românii și englezii ne-au în
vins. Și recenta victorie a echipei 
României asupra celei a R. F. a 
Germaniei ne-a avertizat că, în 
ciuda unor nereușite în Campiona
tul european, fotbaliștii români ră- 
mîn adversari de temut. Iată de ce 
consider că la București vor în- 
vinge românii, iar la Lisabona — H 
portughezii". «

21. Corespondență spo- 
hotelul „Park" din capi-

în cîteva rînduri
• TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE ȘAH care are loc în CAPITALA 
a continuat ieri cu disputarea parti
delor din runda a 9-a. Ghițescu a 
obținut victoria la Wade. S-au în
cheiat cu un rezultat de remiză par
tidele : Jansa—Tringov, Gheorghiu— 
Liebert, Radovici—Troianescu și 
Drimer—Bilek, A fost întreruptă par
tida Gipslis—-Ciocîltea.

ÎN 
NAL
Alexandra Nicolau, în runda a 9-a, 
a învins-o în 30 de mutări pe polo- 

•neza Radzikowska.
Clasamentul după 9 runde : 1. Ga- 

prindașvili (U.R.S.S.) 7 puncte; 2. 
Nicolau (România) 6,5 puncte; 3. 
Markovici (Iugoslavia) 6 (1) puncte 
etcT

TURNEUL INTERNAȚIO- 
DE ȘAH DE LA BELGRAD

e ÎN OPTIMILE DE FINALA ALE 
TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA CANNES, Ion Țiriac 
l-a eliminat cu 2—1. pe australianul 
Dibley, Năstase a cîștigat cu 2—1 
în fața lui Leius (U.R.S.S.), iar Dron 
a dispus cu 2—0 de Szdke (Unga
ria). în proba de dublu masculin, 
perechea Dron (România)—Kakulia 
(U.R.S.S.) a dispus cu 2—0 de Go- 
ven—Loizeau (Franța).

e Anul acesta se reia CAMPIO- „ 
NATUL NAȚIONAL DE VITEZA IN | 
COASTĂ, LA AUTOMOBILISM. | 
Regulamentul actualei ediții, organi
zate de Automobil Clubul Român 0 
(A.C.R.), prevede ca întrecerile să se m 
desfășoare în patru etape. “

stat
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. - 8 pentru Eliberarea Angolei j

Vizitele delegației
Mișcării Populare

In cursul dimineții de joi, dele
gația Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei, condusă de dr. 
Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A., a ""'ut vizite la Uniunea 
NaționalăCooperativelor Agri
cole deA * .ție, unde a fost pri
mită ,'' , tovarășul Vasile Vîlcu, 
memt. u al Comitetului Executiv ai

P. C. R., președintele B 
și la Consiliul Națio-

C.C. al
U.N.C.A.P.,
nai al Femeilor, unde a avut con
vorbiri cu tovarășa Mia Groza, 
vicepreședintă a C.N.F.

In după-amiaza aceleiași zile, dr. 
Agostinho Neto a făcut o expunere 
la Academia de științe social-po- 
litice „Ștefan Gheorghiu".

<Sl

ADUNARE PUBLICĂ CU PRILEJUL
„ZILEI INTERNAȚIONALE PENTRU

ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE"
prilejul „Zilei internaționale vește în mod necesar drept scop ideo

logic și drept armă. Această politică 
este sprijinită de capitalismul mon
dial. Legătura dintre politica de dis
criminare rasială și asuprirea colonială 
ne este zilnic amintită prin barbariile 
războiului de agresiune dus de Sta
tele Unite ale Americii în Vietnam.

Vorbitorul a subliniat apoi că miș
carea de eliberare națională a po
poarelor împotriva dominației colo
niale, lupta împotriva imperialismului 
și neocolonialismului dusă de statele 
care și-au cucerit recent independența 
și merg pe calea progresului econo
mic, social, a consolidării suveranității 
lor, arată în 
mele citadele 
implicit, ale 
vor prăbuși.

In încheierea cuvântării sale, prof, 
univ. Erwin Glaser a subliniat faptul 
că România este un militant activ, 
alături de celelalte popoare, pentru 
lichidarea plăgii rasismului și își ma
nifestă solidaritatea cu toți cei care 
luptă pentru egalitatea în drepturi a 
tuturor popoarelor.

Cu
pentru eliminarea discriminării ra
siale", la Casa de cultură a I.R.R.C.S. 
a avut loc, joi după-amiază, o adu
nare publică, sub egida Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
prof. univ. dr. docent Erwin Glaser, 
membru al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa. Vor
bitorul a înfățișat trăsăturile esențiale 
ale politicii de apartheid, subliniind 
caracteristicile generale ale discrimi
nării rasiale, proprii societății bazate 
pe exploatarea omului de către om. 
El a arătat ~că politica de apartheid, 
practicată în Republica Sud-Africană 
și, în general, politica de discriminare 
rasială, constituie în condițiile inter
naționale actuale, nu numai un factor 
de tulburare a relațiilor normale din
tre state, dintre popoare, dar și o a- 
menințare pentru pacea și securitatea 
internațională.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
discriminarea rasială este indisolubil 
legată de colonialism, căruia îi ser-
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Dr. BRUNO PITTERMANN
A SOSIT LA

In ziua de 21 martie a sosit în 
Capitală, la invitația Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, dr. Bruno Pittermann, 
membru în conducerea Partidului 
socialist din Austria, șeful grupului 
parlamentar al socialiștilor aus-

BUCUREȘTI
J

trieci, președintele Internaționalei 
Socialiste.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de Ion Pas, pre
ședintele I.R.R.C.S. A fost, de ase
menea, prezent dr. Johann Manz, 
ambasadorul Austriei la București.

mod neîndoios că ulti- 
ale colonialismului și, 
discriminării rasiale se

Cronica zilei
VIZITELE DELEGAȚIEI 
COMISIEI LEGISLATIVE 

A ADUNĂRII NAȚIONALE 
FRANCEZE

român pentru relațiile de prietenie 
România-Franța din Marea . 
nare Națională, a oferit în cinstea 
parlamentarilor francezi un dineu 
în saloanele hotelului Nord.

Delegația Comisiei legislative a 
Adunării Naționale Franceze,, con
dusă de dl. Rene Capitant, preșe
dintele comisiei, a făcut joi la 
amiază o vizită la Institutul de cer
cetări juridice al Academiei. Dele
gația a fost întîmpinată de prof. dr. 
docent Traian Ionașcu, directorul 
institutului.

în dimineața aceleiași zile, oas
peții francezi au vizitat noile car
tiere și construcții social-culturale 
ale Capitalei. Ei au fost însoțiți de 
deputatul C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu.

Seara, acad. Ilie Murgulescu, 
președintele grupului parlamentar

Ambasadorul Republici Cuba la 
București, Manuel Yepe Menendez, 
a oferit joi seara un cocteil cu 
lejul plecării sale definitive 
țara noastră.

Au participat membri 
nului, ai Consiliului de 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai 
siuni
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

ai guver- 
Stat, alte

unor
diplomatice acreditați

mi- 
la

al României a plecat spre India
Joi a plecat spre India ministrul 

comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, care va participa la cea 
de-a . Il-a sesiune a Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.

Ministrul român va avea, de ase
menea, convorbiri cu omologul său 
indian în legătură cu dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice între România și 
India.

Ministrul comerțului exterior ro-

mân va vizita în continuare Pakis
tanul și Kuweitul, la invitația mi
niștrilor pentru comerțul exterior 
din țările respective.

La plecare, printre persoanele 
oficiale prezente pe aeroportul 
Băneas: se aflau ambasadorul In
diei la București, Amrik Smgh 
Mehta, și ambasadorul Repun,;cii 
Islamice Pakistan, Jamsheed '.A. 
Marker.

(Ager*

SPOR T
Un eveniment

i'n-lit.t

în atletismul bucureștean
• A fost înființat Clu

bul atletic universitar 
din București. Eveni
mentul s-a petrecut ieri 
după amiază și mar- 
cîndu-l subliniem o 
dată, ce ar putea (sau 
trebuie) să însemne 
foarte mult în viafa 
atletismului bucureș
tean în general, a ce
lui studenfesc, în spe
cial.

Subliniind încă o 
dată importanta atletis
mului și rolul sportu
lui școlar și universi
tar în promovarea și 
dezvoltarea sa nu fa
cem altceva decît să 
înregistrăm aici crite
riul care a dus la 
realizarea acestei uni
tăți cu totul particulare 
în peisajul sportiv al 
Capitalei. Adăugind și 
faptul că nivelul ex
traordinar al perfor
mantelor internaționale, 
precum și complexita
tea pregătirii cerute 
pentru atingerea și de
pășirea acestora au dus

la o diviziune a muncii 
(in atletism) împinsă 
spre limitele celei mai 
stricte specializări — 
grupe de probe cu 
metodică și tehnică 
proprie, forme de or
ganizare specifice — 
conturăm și principiile 
de structură și funcțio
nare ce stau la baza 
activității clubului atle
tic studenfesc.

Noul club atletic 
este conceput sub ra
portul unei activități 
strict specializate, în 
evidenta dorință de 
a ocoli diletantismul, 
creîndu-se prin aceas
ta cele mai bune con
diții pentru obținerea 
acelor performante 
care să îngăduie în
scrierea atletismului 
studenfesc bucureș
tean în circuitul inter
national.

Clubul 
versitar 
dispune
importante, cadre de 
înaltă calificare, precum 
și de baze sportive și

atletic uni- 
bucureștean 

de fonduri

echipament corespun
zător. Iar în secțiile 
(grupele) sale vor ac
tiva sportivi dintre 
care unii sînt dețină
tori de performanțe tă
găduitoare — decatlo- 
nisful Silviu Hodoș, 
săritorul la înălțime 
Ion Șerban, demifon- 
disfele Elisabeta Ba
ciu, Viorica Gabor și 
alții.

Urînd succes noului 
venit, ne exprimăm 
convingerea că primul 
club atletic universitar 
(condus direct de Mi
nisterul lnvățămîntului), 
stabilindu-și obiective 
concrete în ce privește 
dezvoltarea atletismu
lui studențesc bucu
reștean, precum și ni
velul performanțelor ce 
trebuie realizate, va a- 
duce o contribuție efi
cientă la impulsio
narea sportului spartu
rilor în instituțiile de 
învățământ superior din 
Capitală.

V. PAUNESCU

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
„IMAGINI DIN PAKISTAN"
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan, joi a 
avut loc, la Palatul culturii din 
Ploiești, sub auspiciile Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Comitetului de cul
tură și artă al județului Prahova, 
vernisajul expoziției „Imagini din 
Pakistan". Sînt expuse fotografii 
înfățișînd imagini din istoria mi- 
lenâră a poporului pakistanez, as
pecte oglindind dezvoltarea econo
mică și social-culturală contempo
rană a acestei țări.

La vernisajul expoziției au luat 
parte Mihnea Gheorghiu, pr'im-vice- 
președinte al I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai organelor locale de stat, 
oameni de cultură din Ploiești.

Au rostit scurte cuvîntări prof. 
M. Vulpescu, președintele Comite
tului de cultură și artă al județu
lui Prahova, și Jamsheed K. A. 
Marker, ambasadorul Republicii 
Islamice Pakistan la București.

★
Prof. dr. Valerian Popescu, mem

bru corespondent al Academiei, 
decanul Facultății de stomatologie- 
București, a fost ales membru de 
onoare al Societății regale belgiene 
de stomatologie.

★

In sala Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor din 
București au început, joi diminea
ța, lucrările celei de-a XlV-a se
siuni anuale de comunicări știin
țifice a Institutului de energetică 
al Academiei. Participă academi
cieni, profesori universitari, cer
cetători științifici, energeticieni și 
alți specialiști din cadrul Acade
miei, din institute departamentale 
de cercetări și de proiectări și din 
mari i 
mașini din țară.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)

nuițla sfîrșitul lucrărilor, în 1975, cînd și 
teritoriul I.A.S.-Urleasca va fi complet 
irigat. Senzuala cîmpie, pînă acum într-o 
continuă joacă doar cu lumina soarelui, 
se va lăsa voluptos mîngîiată și de ape.

Medicul veterinar Ionel Coșarcă, șeful 
fermei nr. 7, arată spre turmă zîmbind :

— Avem 8 000 de capete ; apoi o 
fermă da 900 taurine, alta de 1 000 
scroafe, o îngrășătorie de porci de 
15 000 capete. La toate fermele zoo
tehnice am obținut sporuri mari de creș
tere în greutate vie: 119,3 tone la 
taurine, 1 103,5 la porcine, 102 tone la 
ovine. Lucrurile vor merge și mai bine 
cînd va începe să producă fabrica noas
tră de nutrejuri. Vitele vor fi hrănite 
mai bine, după un rețefar științific. Nu 
vor mai paște pe cîmp. Știi cît nutreț 
distruge o turmă de oi cînd paște 7 
40 la sută din pășune e călcată în 
picioare. Terenurile de pășunat vor fi 
cultivate.

Fabrica se înalță uriașă în mijlocul 
peisajului campestru. In curînd va intra 
în producție. Complet automatizară. Uru- 
iește porumb, orz, ovăz, mazăre, alte 
furaje concentrate ; le amestecă cu șrof, 
cu tărîțe, cu făină de calciu, cu făină 
de singe, cu zahăr. In doze utile, știin
țifice. Aceste nutrețuri combinate vor 
îngrășa păsările, porcii și taurinele din 
județ și din alte unități din țară. Va 
avea de unde: aproape 100 000 tone 
anual.

Inginerul agronom Ștefan Marinescu 
mă conduce să • vizitez acareturile 
I.A.S.-ului. Aici sînt remizele care adă
postesc mașinile agricole — tractoare, 
semănători, combine — „bateriile' grele 
folosite în bătălii agrotehnice cu pă
mîntul. String mîna combinerului Ilie 
Ciolcan, care în vara trecută a recoltat 
30 vagoane grîu într-o campanie.

— Munca aduce roade — îmi spune 
inginerul. Peste cîteva zile se împart 
premiile : un tractorist va primi în media 
12 000 lei.

Dincoace sînt silozurile și uscăfoarele 
de boabe.

— O să mai construim două silozuri 
și două magazii de depozitare, a cîte 
2 000 tone. Aici va începe peste o lună 
construcția unui bloc. Pentru cei ce vor 
lucra la fabrică.

Îmi arată locul ; precis, delimitat pe 
pămînt. Pe el au răsărit cîteva flori 
agreste, care încearcă să aducă decoru
lui nițică grație primăvărafică. Rup 
cîteva. Florile miros a miere, a pă
mînt, a tufiș. Inginerul nu mă vede. 
Poate nici nu-l interesează plantele re
devenite sălbatice. Nu se gîndește la 
trecut, ci doar la viitor: la noile acare
turi ale întreprinderii și, desigur, la mis
terele germinative ce se petrec în țarina 
semănată în toamnă, la tot acel univers 
secret, animat de un elan de vieți tinere, 
fragede, ce în curînd se vor chema grîu, 
porumb, mazăre...

II înțeleg. Cu industria și tehnica de
venite instrumente în mîinile lor, oa
menii de azi au schimbat chipul Bărăga
nului. Ei sînt aceia care se exprimă aici, 
în acest peisaj în continuă primăvară a 
înnoirilor. Văd infrînd pe poarta fabri
cii cinci oameni. Imbrăcați în halate 
albe, imaculate. Au un aer solemn, a- 
proape protocolar. Par infirmieri sau me
dici. Sînt însă noii muncitori, primii din 
cei 150 agricultori de mîine — fer
mierii în halate albe — ce vor lucra 
peste cîteva săptămîni la fabrica da 
nutrețuri. Alături de fermierii motorizați : 
tractoriști, combineri, mecanizatori ; ală
turi de tehnicieni și ingineri, de agro
nomi, zoofehnișfi, veterinari.

Bărăganul se schimbă din rădăcini. 
Bate peste el un vînt înnoitor, neîndo
ielnic primăvăratic...

în cele mai multe cooperative a- 
gricole din județul Dolj, o dată cu 
zvîntarea terenului, tractoarele și a- 
telajele au început din plin munca 
în cîmp. La cooperativa agricolă din 
Piscu Vechi toate cele 13 tractoare 
repartizate aci de S.M.T. Poiana 
Mare au fost scoase în cîmp și au 
început lucrul îndată ce specialiștii 
au dat semnalul că se poate lucra. 
Ca urmare, într-un timp foarte scurt 
s-a semănat cea mai mare parte din 
suprafețele destinate a fi cultivate cu 
mazăre, ovăz și 
în alte locuri 
încă din prima 
tie, preocuparea 
zilele bune de .... 
semăna culturile din prima epocă. 
La cooperativa agricolă din Tunarii 
Vechi, în seara zilei de 16 martie se 
terminaseră de semănat toate supra
fețele prevăzute a fi cultivate cu 
mazăre, orz, ovăz, cartofi timpurii. 
După aceea s-a lucrat cu toate for
țele la semănatul celor 130 hectare 
cu sfeclă de zahăr. Și în cooperati
vele agricole din Poiana Mare, Băi- 
lești și altele s-a procedat la fel, 
ceea ce a făcut ca într-un timp scurt 
să se însămînțeze toate suprafețele 
prevăzute a fi cultivate cu plante 
din prima epocă.

în Bărăgan, în cooperativele agri
cole si întreprinderile agricole de 
stat din județul Ialomița se poate 
constata o mare mobilizare de forțe 
la munca, țîmpului. încă la sfîrși
tul săptămînii trecute, mecanizato
rii de la întreprinderea agricolă de 
stat Drumul Subțire terminaseră de 
însămîntat mazărea, borceagul și lu
cerna, de fertilizat întreaga supra
față de 3 080 ha cultivată cu grîu 
de toamnă și de pregătit o bună 
parte din' terenul destinat florii-soa- 
relui. De asemenea, au terminat în-

sfeclă de zahăr. Și 
s-a putut constata, 
parte a lunii mar- 
de a folosi din plin , 
lucru pentru a se

sămînțarea mazării, între alții, coo
peratorii din comunele Ceacu, Vlad 
Țepeș, Făurei, Modelu și alții. Toți 
cei care au procedat în felul a- 
cesta au făcut un lucru bun ; cîști- 
gînd timp la însămînțări vor avea 
un cîștig sporit la toamnă, la cu
les.

Cu prilejul raidului s-a evidențiat 
însă faptul că în unele unități a- 
gricole, cu toate că timpul este 
foarte înaintat, continuă să e- 
xiste reținere în ce privește înce
perea și desfășurarea din plin a lu-

de zahăr. întrebat fiind însă cum se 
explică faptul că vecinii săi din Po
iana Mare au terminat de însămîn- 
tat toate culturile din prima epocă, 
ing. agronom Florea Fîntînă, pre
ședintele cooperativei, a căutat o mo
tivare :

„Noi nu am reușit să localizăm me
canizatorii. Tractoriștii sînt din alte 
sate. Seara pleacă mai devreme, di
mineața o pornesc la treabă mai tîr- 
ziu. Nici brigadierii noștri de cîmp 
nu au fost destul de operativi, nu 
au organizat munca în așa fel pen-

grădină, iar semănatul mazării fura
jere pe cele 363 ha nici nu începuse. 
Sînt și alte cooperative în care, pe 
considerentul că „mai e timp" trac
toarele și atelajele nu sînt folosite 
din plin.

In județul Ialomița poate fi întîlnit 
și alt aspect : nu se acordă atenția 
cuvenită grăpării ogoarelor de 
toamnă. Or, în condițiile unei primă
veri ca aceasta, cînd pămîntul 
are umiditate puțină, pentru ob
ținerea unor recolte mari este absolut 
necesar să se facă grăpatul de tim-
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crărilor agricole. Chiar în zilele 
cu timp frumos, în unele cooperative 
agricole din județul Dolj puteau fi 
văzute mijloace de lucru care stă
teau nefolosite. Această situație este 
determinată de faptul că unii con
ducători de unități agricole si in
gineri agronomi consideră în mod 
nejustificat că mal au timp destul 
pentru executarea lucrărilor în 
cîmp. Caracteristică din acest punct 
de vedere este situația din cooperati
va agricolă „23 August" din Maglavit, 
județul Dolj. Deși s-au terminat din 
vreme de însămîntat cele 85 ha cu 
mazăre și de plantat 6 ha cu car
tofi timpurii, nu s-au depus efor
turi pentru a se însămînța, în con
tinuare, suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu ovăz, lucernă și sfeclă

plin toate posibili- 
Poate este și a- 

Dar faptul că se- 
s-a făcut la timp

tru a folosi din 
tățile existente", 
cesta un motiv, 
mănatul mazării 
constituie o dovadă că acest motiv, 
cu un pic de efort, putea să fie în
lăturat, continuîndu-sșz lucrările în 
ritm intens.

în comuna Dor Mărunt din jude
țul Ialomița sînt două cooperative 
agricole : „înfrățirea" si „Viață 
Nouă". 'Există mari diferente între 
realizările, la aceeași dată, ale uneia 
și ale celeilalte. ’Cu cîteva zile în 
urmă, în timp ce 
rea" se însămînțează toată supra
fața destinată a fi 
mazăre, la 
zaseră numai 52 ha din mazărea de

la „Infrăți-

cultivată cu
„Viață nouă" se reali-

puriu al • ogoarelor, care să permită 
menținerea apei în sol. Ce arată fap
tele ? La cooperativa agricolă 
Modelu, din cele 1 300 de 
erau grăpate doar 550. Aici 
calitate a muncii din toamnă 
acum dificultăți. Pe 330 de 
cocenii de porumb n-au fost strînși, 
ci tocați cu discuitoarele și îngropați 
sub brazdă. Acum e nevoie de chel
tuirea unui timp foarte prețios pen
tru strîngerea lor, după grăpare, 
pentru a se putea însămînța. La 
aceeași unitate alte 110 ha au rămas, 
tot din toamnă, nearate. Nesatisfăcă
tor se prezenta situația' și la coope
rativa agricolă Ștefan Vodă, unde 
lucrează brigăzile a doua și a treia 
de la S.M.T. Cuza Vodă. Cu toate 
că brigada a III-a dispune de 19

din 
hectare 

slaba 
creează 
hectare

tractoare, numai 9 dintre acestea 
erau folosite pe tarlalele cooperatori
lor. Celelalte erau la transporturi, în 
afara zonei lor de activitate. în 
schimb, aproape 2 000 de hectare erau 
negrăpate. Tot ca un exemplu de ne- 
folosire din plin a tractoarelor și a 
timpului de lucru se înscrie și fap
tul că, în aceeșși zi, cu 3 ceasuri 
bune înainte de căderea serii, trei 
tractoare de la S.M.T. Lehliu, care 
lucrează la Plevna, se retrăgeau spre 
sat în timp ce pe o parte și alta a 
șoselei sute de hectare erau negră
pate, pierzîndu-se astfel o mare can
titate de apă din sol.

Am prezentat în rîndurile de mai 
sus cîteva aspecte constatate cu pri
lejul raidului în ce privește mersul 
lucrărilor agricole de primăvară din 
care rezultă că, în cele două județe, 
deși s-au semănat suprafețe mari, 
există unele rămîneri în urmă la lu- 

. crările de sezon. Dacă în toate 
cooperativele agricole s-ar fi pro
cedat ca în unitățile fruntașe de 
care am amintit s-ar fi putut însă
mînța suprafețe mult mai mari. Este 
adevărat că sînt și alte cauze care 
determină întîrzierea lucrărilor : nu 
s-au asigurat din timp semințele ne
cesare, unele tractoare nu sînt utili
zate cu întreaga lor capacitate, se ne
glijează folosirea atelajelor existente 
în cooperative. Din perioada acestei 
campanii a trecut o bună bucată de 
timp, care n-a fost bine utilizată. Se 
impune de aceea ca organele jude
țene de partid, organele agricole să 
analizeze cauzele rămînerii în urmă 
la. unele lucrări și pe baza concluzii
lor care se vor trage să întreprindă 
măsuri operative, energice, care să 
ducă la grăbirea lucrărilor agricole 
de primăvară.

Nistor TUICU 
Alexandru BRAD



INCIDENTE INTRE IZRAEL 
Șl IORDANIA

Convocarea Consiliului de Securitate

La Conferința de la Delhi

România aleasă
în Biroul pentru 
comerț si dezvoltare

UN STUDIU AL COMISIEI ECONOMICE

A O. N. U. PENTRU EUROPA DESPRE

DEZVOLTAREA

TEL AV1V 21 (Agerpres). — Citind 
o declarație a unui purtător de cu
vînt al armatei izraeliene, agenția 
France Presse transmite că unități 
izraeliene au lansat astăzi dimineață 
un atac împotriva unor centre ale or
ganizației „El Fatah“, situate pe te
ritoriul iordanian. Purtătorul de cu- 
vint izraelian a precizat că această 
operațiune constituie o măsură de re
presalii împotriva organizației „El 
Fatah", care în ultima vreme și-a in
tensificat acțiunile teroriste. Purtăto
rul de cuvînt a menționat, totodată, 
că unitățile israeliene se vor reîn
toarce la bazele lor după această ac
țiune de represalii.

Forțele izraeliene care au pătruns 
joi in teritoriul iordanian au operat 
pe două fronturi, a anunțat un co
municat publicat la Tel Aviv. în sec
torul central, forțele izraeliene au 
ocupat localitatea Karame, centrul 
principal al organizației „El Fatah". 
„A trebuit să fie folosite aviația și 
artileria pentru a lichida rezistența 
și a veni în sprijinul operațiilor tru
pelor terestre, se arată în comunicat. 
Polițiile armatei iordaniene au tre
buit să fie bombardate de aviație și 
artilerie. în sectorul de la sud de 
Marea Moartă posturile de poliție de 
la Danal Sifi și Mote au fost distruse, 
precum și punctele de sprijin ale „El 
Fatah"-ului în două localități, adaugă 
comunicatul.

★
AMMAN 21 (Agerpres). — Forțele 

Izraeliene au traversat Iordanul și au 
pătruns joi pe teritoriul iordanian în 
mai multe puncte, transmite A.F.P. 
Un comunicat publicat la Amman 
preciza că atacul izraelian s-a desfă
șurat pe o lungime de 110 kilometri 
în valea rîulul Iordan și că trupele

iordaniene au angajat lupte grele cu 
forțele izraeliene. Joi după-amiază 
'.trupele izraeliene au început să se 
replieze în' urma bombardamentului 
forțelor iordaniene și a pierderilor 
suferite în oameni și materiale", se 
arăta în comunicatul iordanian.

Un purtător de cuvînt militar de la 
Amman, anunță A.F.P., a menționat 
că retragerea forțelor izraeliene a în
ceput la ora 12,25 G.M.T. Postul de 
radio Amman a transmis într-o emi
siune că „inamicul a pierdut multe 
din vehiculele folosite în atacul de
clanșat", că trei avioane inamice au 
fost doborîte, iar 200 de militari iz- 
raelieni scoși din luptă.

★
într-un mesaj al regelui Iordaniei, 

Hussein, adresat șefilor de state arabe, 
a chemat statele arabe să participe 
la conferința la nivel înalt „în ve
derea adoptării tuturor deciziilor care 
se impun în circumstanțele dificile 
prin care trece națiunea arabă". Pre
ședintele Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser, a răspuns favora
bil mesajului regelui Hussein al Ior
daniei privind convocarea urgentă a 
unei conferințe arabe la nivel înalt, 
anunță postul de radio Cairo.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate s-a întrunit la 
17,28 G.M.T. în legătură cu luptele 
care au avut loc pe malul răsăritean 
al Iordanului în urma pătrunderii 
forțelor izraeliene în teritoriul iorda
nian. Convocarea Consiliului de Secu
ritate a fost cerută de Iordania și 
apoi de Izrael. După cum transmite 
A.F.P., sînt înscriși la cuvînt repre
zentanții Iordaniei, Izraelului, State
lor Unite și Marii Britanii.

DELHI 21 (Agerpres). — Plenara 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare de la Delhi a 
ales joi noul Birou pentru comerț 
și dezvoltare, organism permanent 
al U.N.C.T.A.D. Biroul este compus 
din reprezentanții a 55 de țări, în
tre care și România, aleși în unani
mitate după principiul grupării re
gionale. Din partea grupului țărilor 
socialiste, prezente la conferință, au 
fost alese în acest organism R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România și U.R.S.S.

A TARILOR
GENEVA 21 (Agerptes). — Intr-u-n 

studiu asupra situației economice din 
Europa în 1967, dat publicității de 
Secretariatul Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa, se arată, prin
tre altele, că dezvoltarea economică 
în țările socialiste de pe acest conti
nent a continuat în ritm rapid în 
cursul anului trecut. „In majoritatea 
țărilor din Europa răsăriteană, inclu
siv în Uniunea Sovietică, se arată în 
studiu, dezvoltarea industriei s-a ac
celerat fi mai mult în comparație cu 
1966. Pentru întreaga această zonă in
dicele a crescut cu aproape 9,5 la 
sută. Această cifră întrece nu numai

indicele din 1966, ci este al doilea 
ca mărime pentru întregul deceniu 
al faptelea. Productivitatea muncii, 
care în ultimii ani creftea în medie 
cu 4,5 la sută, a sporit cu 7 la sută. 
In acelafi timp, aproape în toate ță
rile sarcinile planurilor anuale în a- 
ceastă privință au fost depăfite. Rit
mul cel mai înalt de dezvoltare in
dustrială se constată în România fi 
Bulgaria".

Studiul acordă o deosebită atenție 
„progresului considerabil în dome
niul ridicării nivelului de trai al 
populației din această regiune".

SOCIALISTE

ECONOMICĂ

Ședința guvernului cehoslovac
In zorii zilei <le joi, patrioții sud-vietnamezi au bombardat aerodromul 

Tan Son Nhut, aflat în imediata apropiere a Saigonului. După cum trans
mite corespondentul din Saigon al agenției France Presse, asupra aerodro
mului și bazei militare de aici au explodat 90 de obuze, avariind cîteva 
avioane. La numai 24 kilometri sud de Saigon a avut loc un atac al patrio- 
țiior sud-vietnamezi asupra pozițiilor trupelor americane dislocate la o 
bază de lingă Bau Trai soldat cu pierderi de partea americană.

Ciocniri între partizani 

și armata rhodesiană
SALISBURY 21 (Agerpres). — 

Două batalioane ale armatei rho- 
desiene sprijinite de avioane cu 
reacție și elicoptere participă la 
luptele angajate cu detașamentele 
patrioților africani, care au de
clanșat cu cîteva’ zile în urmă ac
țiuni militare pe teritoriul Rhode- 
siei. Intr-un comunicat dat publi
cității la Lusaka de organizațiile 
care conduc lupta armată a pa

trioților, se arată că detașamentele 
patrioților au ajuns pînă în cen
trul administrativ Niamey, situat 
la aproximativ 175 km de Salis
bury. Ei luptă atît împotriva sol- 
daților rhodesieni, cît și a unități-, 
lor sud-africane sosite în regiunea 
ostilităților. în comunicat se ara
tă că patrioții africani au doborît 
două avioane și un elicopter și au 
ucis 33 de soldați inamici.

«
NEW YORK 21 (Agerpres). — Tn 

seara zilei de 19 martie, reprezen
tantul permanent al Republicii So
cialiste România pe lîngă Organi
zația Națiunilor Unite, ambasado
rul Gheorghe Diaconescu, a oferit 
la sediul Misiunii române din New 
York o masă în onoarea ambasa
dorului Franței la O.N.U., A. Be
rard.

La această masă, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, au 
mai participat ambasadorii Alge
riei, T. Bouattoura, Argentinei, dr. 
J. M. Ruda, Belgiei, C. Schtțurmans,
R. P. Ungare, K. Csatorday, Iraku
lui, dr. A. Pachachi, Norvegiei, E. 
Hambro, Pakistanului, A. Shahi, 
Suediei, S. C. Astrom, Tunisiei, M. 
Mestiri, ambasadorul P. D. Moro
zov, Uniunea Sovietică, și ambasa
dorul R. F. Pedersen, din delegația
S. U.A.

PRAGA 21 (Agerpres). -- Agenția 
C.T.K. transmite : Guvernul R. S. 
Cehoslovace a discutat în cadrul unei 
ședințe principiile perfecționării acti
vității sale și a organelor guvernu
lui, în lumina hotărîrilor plenarelor 
din decembrie și Ianuarie ale C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. A fost discu
tată, dte asemenea, informarea cu pri
vire la situația lucrărilor pentru pre
gătirea principiilor legii cu privire la 
reabilitare pe cale juridică și a îm
puternicit Ministerul Justiției să în
cheie urgent aceste lucrări.

PRAGA 21 (Agerpres). — în Pala
tul Congreselor din Praga a avut loc

o întîlnire a reprezentanților tinere
tului cehoslovac cu vechi membri de 
partid și reprezentanți de frunte ai 
vieții obștești din Cehoslovacia. Des- 
chizînd întîlnirea, Jozef Smrkovsky, 
membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ministrul economiei fores
tiere și gospodăririi apelor, a subli
niat că tineretul trebuie să participe 
la înfăptuirea ideilor care preocupă 

, în prezent poporul. Peste aproxima
tiv zece zile, a arătat el, va fi supus 
dezbaterii întregului popor Progra
mul de acțiune al P.C. din Ceho
slovacia. Reprezentanți ai vieții poli
tice și obștești din R.S.C. au răspuns 
întrebărilor puse de tineri.

Plenara Consiliului Central al Sindicatelor
PRAGA 21 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția C.T.K., la Praga 
au început joi lucrările plenarei Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Cehoslovacia, la care au fost discu
tate probleme legate de sarcinile sin
dicatelor în lumina rezoluțiilor ulti
melor plenare ale C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. K. Pola
cek, vicepreședinte al Consiliului, a 
prezentat un raport, în care a făcut

0 cuvintare
a președintelui 1. B. Tito

o analiză critică a activității secre
tariatului C.C.S. în frunte cu pre
ședintele Consiliului Central al Sindi
catelor, Miroslav Pastyrik. El a vor
bit apoi despre sarcinile sindicatelor 
în îndeplinirea programului de ridi
care a nivelului de trai. In raport se 
arată că în cadrul sindicatelor va fi 
elaborat un nou sistem de alegere a 
organelor de conducere sindicale. Sin
dicatele vor participa mai activ la 
elaborarea statutului întreprinderii so
cialiste precum și a codului muncii.

Plenara C.C.S. a hotărît să nu pri
mească demisia Iui Miroslav Pastyrik 
și să-1 îndepărteze din funcția de pre
ședinte al C.C.S. și din cea de mem- 
bru al Prezidiului și Secretariatului 
C.C.S. Plenară a aprobat demisia se
cretarilor C.C.S., B. Kozelka și V. Pa- 
sek. Plenara a ales în funcția de pre
ședinte al C.C.S. pe Karel Polacek.

La 20 martie a.c., Alteța Sa șei- 
cul Jaber al Ahmed al Jaber, prinț 
moștenitor și prim-ministru al Statului 
Kuweit, a primit în audiență de pre
zentare pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Kuweit, dr. Ia- 
cob Ionașcu. Cu această ocazie a avut 
loc o convorbire cordială.

de delegați din Mali, Guineea, Mau
ritania și Senegal, s-a deschis miercuri 
la Conakry. Scopul actualei reuniuni 
este stabilirea ordinii de zi a viitoa
rei conferințe la nivel înalt care ur
mează să aibă loc la Labe, stațiune 
climaterică în Guineea. Șefii de stat 
vor adopta statutul organizației sta
telor riverane' ale fluviului Senegal.

ÎNCEPEREA convorbirilor
BULGARO- TURCE

ANKARA 21 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei pe care o face în 
Turcia, Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a făcut o vizită președin
telui Turciei, Cevdet Sunay.

în toasturile rostite cu prilejul 
dineului oferit în cinstea oaspete
lui bulgar, premierul turc Su
leyman Demirel și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, Todor Jivkov, au subliniat 
dorința celor două țări de a dez
volta colaborarea reciprocă, de a 
contribui la cauza păcii și secu

rității în Europa și în întreaga 
lume.

în aceeași zi, la Ankara au în
ceput convorbirile între conducăto
rii guvernului turc și bulgar. în 
cadrul acestor convorbiri, anunță 
agenția B.T.A., sînt discutate pro
bleme internaționale legate de si
tuația din Vietnam, din Orientul 
Apropiat, probleme ale securității 
europene și dezarmării. în ceea ce 
privește relațiile bilaterale, cele 
două părți analizează în primul 
rînd problemele dezvoltării colabo
rării economice reciproce.

BELGRAD. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Luînd cuvîntul la cea de-a 20-a con
ferință a organizației din Zagreb a 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, s-a refe
rit la unele momente din istoria Par
tidului Comunist din Iugoslavia. El a 
vorbit, de asemenea, despre rolul și 
sarcinile Uniunii Comuniștilor în ac
tuala etapă de dezvoltare, ca și des
pre pregătirile pentru cel de-al 
IX-lea Congres al U.C.I. Referindu-se 
la rezultatele obținute în aplicarea 
reformei economice, vorbitorul a sub
liniat că au fost realizate o serie de 
succese, printre care se numără stă
vilirea inflației, stabilizarea dinaru
lui, stagnarea creșterii prețurilor, a- 
sigurarea unei activități mai rațio
nale în întreprinderi, sporirea expor
turilor paralel cu reducerea importu
lui, etc. Cu toate acestea, a arătat 
vorbitorul, nu au fost atinse unele 
obiective ale reformei economice. Pe 
lîngă sarcina stabilizării, a arătat el,

Joi a început în parlamentul suedez dezbaterea anuală de politică 
externă. In declarația prezentată de ministrul de externe Nilsson s-a sub
liniat că în problema vietnameză guvernul a adoptat „o poziție foarte 
critică la adresa politicii americane'1. „Conducerea S.U.A., a spus el în 
continuare, își asumă o mare răspundere, refuzînd să se folosească de 
posibilitatea de a ajunge la tratative pe calea încetării bombardamentelor. 
Dimpotrivă, ea continuă o politică care poate avea consecințe fi mai grave".

Știrea transmisă de agenția americană U.P.I. este ultima dintr-un fir 
de informații fi relatări despre evenimente care au afectat relațiile Suediei 
cu S.U.A.

Luînd cuvîntul duminică la Karls
tad, primul ministru al Suediei, Tage 
Erlander, a respins în mod categoric 
încercările S.U.A. de a exercita pre
siuni asupra Suediei prin rechemarea 
ambasadorului lor de la Stockholm. 
„Politica noastră de neutralitate tre
buie să fie promovată în mod ferm 
și consecvent, a subliniat primul mi
nistru. Trebuie să le fie clar tuturor 
că orice încercări de a exercita pre
siuni nu au șanse de succes".

Această declarație, făcută la 
cîteva zile după plecarea amba
sadorului american, arată încă 
o dată că cercurile politice, opinia pu
blică din Suedia au fost neplăcut im
presionate de gestul S.U.A. După 
cum se știe, înainte de a părăsi Stock- 
holmul ambasadorul american s-a 
mărginit să afirme că pleacă pentru a 
prezenta președintelui Johnson un ra
port asupra ansamblului relațiilor din
tre Suedia și Statele Unite. Rechema
rea sa, criticile formulate de unii 
membri ai congresului la adresa gu
vernului suedez sînt apreciate însă 
de majoritatea observatorilor ca o ex
presie a nemulțumirii fățișe a S.U.A. 
față de poziția adoptată de Suedia 
în problema războiului din Vietnam. 
„De ani de zile — scrie ziarul vest- 
german „Frankfurter Rundschau" — 
Suedia, situată în afara alianțelor și 
neutră, se numără printre cei mai ve
hemenți critici ai politicii americane 
în Vietnam... Cu un an în urmă, 
cînd, ca urmare a intensificării răz
boiului din Vietnam, relațiile dintre

Tensiune 
în relațiile 
suedezo- 
americane
Stockholm și Washington s-au înrău
tățit rapid, președintele Johnson l-a 
trimis pe prietenul său personal, 
Heath, ca ambasador în capitala Sue
diei. Acesta urma să încerce să do- 
bîndească înțelegere pentru politica 
americană. El însă n-a putut obține 
această înțelegere. Cu fiecare întări
re a trupelor americane s-a intensifi
cat protestul suedez".

Mișcarea de protest împotriva inter
venției americane cunoaște o tot mai 
largă amploare. La ea participă 
cercuri foarte largi ale populației.

Cu prilejul unei recente vizite făcute ■ 
la Stockholm, publicistul Jan Myrdal | 
ne-a vorbit pe larg despre marele nu- ■ 
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măr al organizațiilor ce-și coordonau 
în acea ]
organiza o săptămînă de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Nu 
există oraș mai 
ne spunea el - ... „__ __ _ _____
veze comitete de luptă împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în T' 
Este cunoscut, de asemenea, 
Suedia a acordat azil unui număr 
de militari americani care au i 
să plece în Vietnam. Este de altfel 
cunoscut că guvernul suedez s-a pro
nunțat în repetate rînduri pentru în
cetarea bombardamentelor americane 
asupra R. D. Vietnam.

Faptul care a supărat în mod deo
sebit pe conducătorii de la Washing
ton a fost manifestația de la 21 fe
bruarie din capitala Suediei, în frun
tea căreia se afla un membru al gu
vernului, ministrul învățămîntului Olof 
Palme. Purtînd torțe aprinse, mii de 
tineri au străbătut străzile principale 
ale Stockholmului scandînd : „S.U.A.
afară din Vietnam t“.

Nemulțumirea Washingtonului față 
de poziția Suediei în problema viet
nameză n-a schimbat, însă, poziția 
cercurilor oficiale suedeze. Guvernul 
nostru — a declarat ] 
lander, referindu-se 1 
din 21 februarie — are, bineînțeles, 
dreptul de a-și face cunoscută opinia 
sa, mai ales cînd aceasta este împăr
tășită de întreaga populație. Primul 
ministru suedez a subliniat din nou 
necesitatea încetării bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam.

„Este limpede — a scris ziarul „Af
tonbladet" — că plecarea ambasado
rului american nu va diminua indig
narea noastră față de politica ameri
cană în Vietnam".

Nicolae N. LUPU

trebuie realizată sarcina' reconstruirii 
și ^modernizării economiei pentru a 
mări capacitatea ei de concurență pe 
piața mondială.

Vorbitorul a arătat că este necesar, 
de asemenea, să fie sporite mijloa
cele interne și împrumuturile din 
străinătate care vor fi folosite pentru 
modernizarea cît mai rapidă a econo
miei. Aplicînd reforma economică, a 
subliniat președintele U.C.I., trebuie 
perfecționat sistemul social și econo
mic în cadrul căruia organizațiile e- 
conomice vor avea o mai mare capa
citate de inițiativă.

Președintele Tito a vorbit apoi 
despre rolul organizațiilor Uniunii 
Comuniștilor, și despre rolul sindi
catelor în dezvoltarea și moderniza
rea economiei și a societății în gene
ral. în continuare, I. B. Tito s-a refe
rit la unele probleme ale situației in
ternaționale actuale. El a arătat că, 
deși războiul din Orientul Apropiat 
a încetat, ocuparea teritoriilor 
țărilor arabe de către Israel prelun
gește criza și amenință securitatea și 
pacea nu numai în această zonă, ci 
șl în întregul bazin al Mediteranei. 
Trupele israeliene, a spus I. B. Tito, 
trebuie să se retragă de pe teritoriile 
ocupate.

Referindu-se la problema viet
nameză, I. B. Tito a spus : 
în ciuda condamnării din partea 
opiniei publice iubitoare de pace, 
S.U.A. continuă escaladarea războiului 
din Vietnam. Condamnarea energică 
și protestele împotriva acestei poli
tici de agresiune cresc pretutindeni 
în lume, întrucît este de nepermis 
ca o forță mondială să încalce atît 
de insolent principiile de bază ale 
relațiilor internaționale, conținute și 
în Carta O.N.U. Pozițiile și declara
țiile reprezentanților F.N.E. din Viet
namul de sud și guvernului R.D. Viet
nam arată că este posibilă găsirea 
soluției pe calea convorbirilor.

în ultimii ani, a subliniat I. B. 
Tito, prăpastia dintre țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare se 
adîncește și mai mult. Unele țări 
dezvoltate din Occident nu manifes
tă încă suficientă înțelegere și ho- 
tărîrea de a accepta cererile minime 
ale țărilor în curs de dezvoltare, ri
dicate la conferința UNCTAD de la 
New Delhi.

Arătînd că sînt nu numai nece
sare, dar și# posibile eforturile co
mune ale tuturor forțelor progresis
te iuBitoare de pace, pentru a se e- 
xercita o influență pozitivă asupra 
dezvoltării relațiilor internaționale, 
I. B. Tito a spus că în vederea a- 
tingerii acestor țeluri se creează con
diții pentru ținerea unei conferințe 
la cel mai înalt nivel a reprezentan
ților țărilor neangajate și iubitoare 
de pace. In acest sens, a menționat 
I. B. Tito, „efectuăm în prezent con
sultări cu o serie de țări care și-au 
arătat interesul în această direcție. 
Considerăm; a arătat L B. Tito, că 
pentru participarea la o astfel de 
conferință, ' în conformitate cu con
dițiile contemporane, ar trebui să 
se aplice un criteriu mult mai larg 
decît Ia întrunirile anterioare ale ță
rilor neangajate de la Belgrad și 
Cairo, astfel îneît să se asigure par
ticiparea tuturor țărilor interesate 
care doresc să-și aducă contribuția 
la aceste eforturi comune".

La Încheierea convorbirilor 
care au avut loc între delegațiile C.C.’ 
al P.C. din Paraguay și C.C. al P.C. 
Bulgar, a fost dat publicității un co
municat. Se subliniază că delegațiile 
s-au informat reciproc despre activi
tatea și sarcinile partidelor lor și au 
făcut o trecere în revistă a proble
melor internaționale actuale care in
teresează cele două partide.

Conferința ministerială a 
statelor riverane de pe flu
viul Senegal, la care participă 60

In urma tratativelor purtate 
Ia Copenhaga de o delegație 
comercială română a fost sem
nat protocolul privind listele de măr
furi pe 1968, în cadrul acordului co
mercial pe termen lung 1966—1970 
între Republica Socialistă România și 
regatul Danemarcei. Protocolul în
cheiat prevede o sporire cu circa 20 
la sută a schimburilor dintre cele 
două țări.

„Cosmos—208". La 21 mar
tie, în Uniunea Sovietică a fost lan
sat satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos—208*.

Controverse
atlantice

La Viena au început cc-n 
vorbiri ungaro-austriece pri
vind încheierea unui acord de colabo
rare tehnico-științifică. Delegația ma
ghiară este condusă de Andre 
președintele Institutului pentru 
culturale.

Rosta, 
relații

(Urmare din pag. I)

dințele centrifuge din cadrul blocu
lui, de a nu-și pierde dominația asu
pra partenerilor, cercurile atlantiste 
recurg la mașinațiuni avînd ca scop 
de a supune procesul de destindere 
și de normalizare a relațiilor unui 
gen de supraveghere din partea 
N.A.T.O. Acesta este substratul noii 
teorii cunoscută sub numele de 
„detente management" (dominarea 
destinderii). Această mixtură ling
vistică a fost folosită pentru pri
ma dată într-un document al unuia 
dintre comitetele N.A.T.O. care a 
elaborat planul cu privire la obiec
tivele de perspectivă ale alianței. Este 
de la sine înțeles că promovarea po
liticii preconizate în teoria „domină
rii destinderii" încalcă prerogativele 
suverane ale țărilor vest-europene 
membre ale N.A.T.O., încearcă să re
ducă sau să anuleze posibilitatea lor 
de a-și aduce contribuția la proce
sul de importanță majoră al destin
derii și cooperării intereuropene, pe 
care doresc să-l impulsioneze toate 
forțele progresiste și iubitoare de 
pace de pe continent. Iată de ce, 
chiar în unele cercuri influente occi
dentale, noua teorie este considerată, 
ca și cea precedentă, ca fiind pericu
loasă. Generalul Beaufre, directorul 
Institutului de studii strategice din 
Paris, este de părere, bunăoară, că 
realizarea destinderii și, nu mai pu
țin, soluționarea realistă a crizelor 
„nu se pot baza pe o acțiune cen
tralizată, ci, dimpotrivă, pe hotărîri 
naționale, eventual coordonate, dar 
mereu independente". Din perspecti
va situației existente azi în Europa, 
caracterizată prin lărgirea curentului 
de opinie favorabil destinderii și co
laborării, pînă și un cunoscut teore
tician american, cum este profesorul 
Hans Morgenthau, director al Cen
trului de studii de politică externă 
la Universitatea din Chicago, apre
ciază că toate acestea „i-au determi
nat pe membrii europeni ai alianței 
atlantice 
ficial al 
desparte 
ridicat 
Nord".

Noi fapte, relatate și comentate re
cent în cercurile de presă vest-eu
ropene, îndeosebi în publicațiile ță
rilor nordice, furnizează unele indicii 
în legătură cu mijloacele pe care stra
tegii atlantici preconizează să le 

biectivelor noii teorii. Astfel, presa 
belgiană, norvegiană și italiană

să înțeleagă caracterul arti- 
zidului de îngrădire 
Europa în două părți, 
de Pactul Atlanticului

care 
zid 
de

Svetozar Vukmanovlcî,

tegu
folosească pentru atingerea

a dezvăluit semnificative amănunte 
în legătură cu „programul McConell", 
(după numele generalului american 
care l-a elaborat în 1962), program care 
a fost reactualizat la scurt timp după 
lansarea teoriei „detente manage
ment". Potrivit revistei norvegiene 
„Orientering", care a publicat și 
facsimile ale documentului progra
mului, acesta prevede o interven
ție americană în Europa occiden
tală în toate cazurile care pot fi clasate 
în categoria „de urgență" de către co
mandamentul N.A.T.O., adică de co
mandamentul american, „pentru asigu
rarea securității forțelor sale din zona 
considerată". Se menționează că cercu
rile conducătoare ale N.A.T.O. au 
completat în ultima vreme „programul 
McConell" cu planuri de măsuri care 
să preceadă intervenția trupelor ame
ricane, măsuri de ordin politic, vizînd 
instalarea în țările vest-europene con
siderate a unor „puteri de stat forte", 
fidele alianței atlantice.

Dacă prima variantă. — „dominarea 
crizelor" — urmărește să atribuie 
N.A.T.O. prerogative „supranaționale" 
în domeniul politicii de apărare, de 
planificare strategică a țărilor vest- 
europene membre ale alianței, cea de 
a doua — „dominarea destinderii" — 
tinde să substituie atributele suverane 
ale acestora în domeniul politicii ex
terne, printr-un mecanism comunitar.. 

Este semnifioativ că amintitele 
teorii, mizînd pe folosirea forței în so
luționarea problemelor litigioase, ca 
și în scopul frînării tendințelor pozi
tive din Europa, nu mai au credit în 
rîndul multor aliați atlantici, care 
consideră că acestea nu pot antrena 
decît o împovărare a bugetelor lor la 
capitolul cheltuieli militare, precum și 
o sporire a coeficientului lor de in
securitate, constituind, în același timp, 
o frînă în calea promovării unei po
litici de colaborare internațională, în 
interesul progresului și păcii. „Viitorul 
nostru — scrie săptămînalul britanic 
„Spectator", referindu-se la statele 
vest-europene membre ale N.A.T.O. 
— depinde de posibilitatea de a ne 
redobîndi libertatea și a ne distanța 
de sistemul american".

Obiectivele pe care le vizează prin 
proiectele lor strategii atlantici evi
dențiază cu cîtă stringență se impune, 
în momentul de față, intensificarea 
eforturilor tuturor forțelor sociale și 
politice din Europa care se pronunță 
pentru crearea unui climat de destin
dere în raporturile intereuropene, pen
tru dezvoltarea încrederii și colaboră
rii între toate statele și popoarele con
tinentului nostru.

mem
bru al Comisiei organizatorice a 
Consiliului federației al R.S.F. Iugo
slavia, a avut o întrevedere cu pre
ședintele Republicii Guineea, Ahmed 
Seku Ture, căruia i-a înmînat un 
mesaj personal din partea președinte
lui Tito.

Joi, mareșalul Uniunii So
vietice, A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., care se află în 
vizită oficială în Irak, a fost primit 
de președintele Irakului, Abdel Rah
man Aref, transmite TASS. Ministrul 
apărării al U.R.S.S. a făcut, de ase
menea, o vizită primului ministru Ta- 
her Yehia și ministrului apărării al 
Irakului, Shaker Mahmud Shukri.

Nelson Rockefeller, guverna
torul statului New York, a anunțat 
joi, în cursul unei conferințe de presă, 
că nu va căuta să obțină candidatura 
partidului republican la președinție.

INDONEZIA

Fostul președinte 
Sukarno va fi 
deferit justiției
— a declarat gene
ralul Suharto

DJAKARTA 21 (Agerpres). — La 
Djakarta s-a deschis joi sesiunea 
Congresului Consultativ Popular. 
Congresul va discuta între altele, 
numirea generalului Suharto, ac
tualul președinte ad-interim, 
postul de 
amînarea 
generale, 
1968.

în cuvîntul de deschidere a se
siunii congresului, generalul Su
harto a 
Sukarno, 
nav, va

Pentru 
opoziției 
pitală au fost deplasate trei bata
lioane ale armatei.

în 
președinte al Indoneziei ; 
cu cinci ani a alegerilor 
stabilite pentru anul

spus că fostul președinte 
care în prezent este bol
ti deferit justiției.
a preveni manifestațiile 

și ale studenților, în ca-
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