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Pe baza indicațiilor con-

dițională și una modernă, ci de 
a preciza limitele în care feno
menul lingvistic se manifestă în 
unitatea, identitatea și totalitatea
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CÎT MAI RAPID
MIEZUL PROBLEMELOR

ALE JUDEȚULUI I
îmbunătățîrea împărțirii terito- 

rial-administrative a țării, măsurile 
inițiate de partid în vederea perfec
ționării vieții economice, paralel cu 
amplul proces de adîncire și dez
voltare a democrației socialiste, 
dau impuls viu activității în toa
te domeniile. Crearea organelor de 
partid și de stat județene are ca 
scop ducerea la îndeplinire în
tocmai a sarcinilor mari trasate 
de Congresul al IX-lea al parti
dului. Urmărind realizarea acestor

Vasile MARIN 
prim-secretar al Comitetului 

județean de partid, 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular provizoriu 

Ialomița

publică privind dezvoltarea învățămîntului de cultură

DE LINGVISTICĂ 
SI FILOLOGIE ROMANICA

Urmărindu-se dezvoltarea multila
terală a județului, o mare atenție 
este acordată agriculturii, ramură 
cu cea mai mare pondere și cu imen
se rezerve care pot și trebuie să fie 
puse în valoare pentru a se obține 
cantități cît mai mari de produse a- 
gricole, pentru înflorirea continuă a 
satelor.
ducerii de partid șl de stat s-au 
stabilit principalele direcții de dez
voltare a cooperativelor agricole 
și întreprinderilor agricole de stat; 
Cultura cerealelor păioase repre
zintă 35 la sută din suprafața ara
bilă, întrucît aceste culturi, și îndeo
sebi griul, asigură, în, condițiile na
turale din Bărăgan, recolte mari la 
hectar. De asemenea, se pot obține 
producții ridicate de porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr. Deși 
în trecut în această zonă nu se 
practica cultura legumelor, ea a fost 
extinsă ajungîndu-se la 7 000 hecta
re, multe cooperative realizînd din 
această ramură venituri mari. Con
diții bune sînt în județ și pentru 
creșterea animalelor. In cadrul în
treprinderilor agricole de stat din 
județ există două mari complexe de 
creștere și îngrășare a porcilor — la 
Modelu și Căzănești —, complexe de 
bovine la Cunești, Călărași, iar ma
joritatea cooperativelor agricole_ au 
ferme mari de vaci, porci și păsări. 
Ca urmare, în 1967 cooperativele a- 
gricole din raza județului au reali
zat din zootehnie venituri bănești 
care însumează 245 milioane de lei.

Rezolvarea cu competență și opera
tivitate a problemelor de care de
pinde sporirea producției agricole, 
care să asigure acoperirea tot m,ai 
deplină anevoiloi* -unități'Ior agricole 
și ale economiei națională, preocupă 
în cea mal mare măsură comitetul 
județean de partid. Și trebuie spus 
că dacă există ferme agricole și co
operative agricole care saltă an de 
an nivelul recoltelor medif la hec
tar, altele realizează producții cu 
mult sub posibilități. S-a calculat că 
dacă cooperativele agricole care au 
rezultate slabe în producția de ce
reale s-ar fi situat numai la nivelul 
mediu al producției obținute pe ju
deț, s-ar fi realizat în plus circa 
160 000 tone cereale, ceea ce, desi
gur, ar fi adus un serios cîștig unită
ților respective. In județul nostru nu 
poate fi vorba de diferențieri prea e- 
vidente între condițiile de sol și climă 
de la o cooperativă agricolă sau fer
mă la alta. Mai mult decît în altă par
te a țării, terenul prezintă o mare u-

Capitala patriei noastre va 
găzdui între 15 și 20 aprilie lu
crările celui de-al XII-lea Con
gres internațional de lingvistică 
și filologie romanică. In preaj
ma acestui eveniment științific 
am adresat cîteva.. întrebări 
acad. pfof. Alexandru Rosetti, 
secretarul general al comitetu
lui de organizare a congresului.

Aspect din noua hală a cozangeriei Uzinelor „Grivița Roșie" din București
Foto : Agerpres
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sarcini, pe plan local, datoria noilor 
organe județene, așa cum s-a subli
niat în discuțiile purtate și în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea organizată zilele tre
cute la Comitetul Central al P.C.R., 
este de a intra cît mai repede în mie
zul problemelor județului pe care să 
le rezolve cu competență și operati
vitate.

După cum se știe, județul Ialo
mița cuprinde în limitele sale 
teritoriale o mare parte din mănoa
sa cîmpie a Bărăganului. Existența 
unui teren deosebit de fertil, a unor 
cursuri bogate de apă — Dunărea 
și Ialomița — alți factori naturali 
și social-economici favorabili fac 
din județul nostru o unitate econo
mică cu mari posibilități. în anii con
strucției socialiste această zonă a 
fost trezită la o viață nouă prin 
dezvoltarea unor obiective industria
le în orașele Slobozia, Călărași, Fe
tești, prin organizarea agriculturii 
socialiste de stat și cooperatiste. Ast
fel, pe baza politicii de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor țării, pre
conizată de partid, s-a construit la 
Călărași Combinatul de celuloză și 
hîrie și întreprinderea de prefabri
cate din beton. Ca urmare, în 1967 
producția industrială de pe teritoriul 
județului Ialomița a ajuns la 1151 mi
lioane lei. Continuă, în ritm susținut, 
crearea altor obiective industriale. La 
Slobozia se construiește și urmează 
să fie dată în funcțiune o fabrică de 
ulei ce va prelucra, în 24 de ore, o can
titate de 400 tone semințe de floa- 
rea-soarelui, 150 tone boabe de soia 
și germeni de porumb, realizînd peste 
20 000 tone ulei comestibil pe an. La 
Fetești se ridică o fabrică de con
serve de legume și fructe cu o capa
citate de 20 000 tone pe an. Fabrica 
de produse lactate de la Slobozia 
va produce 2 000 tone brînzeturi și va 
livra zilnic 4 000 litri lapte, 2 500 kg 
iaurt, 2 000 kg unt. De asemenea, sînt 
în construcție două fabrici de nu
trețuri combinate. Biroul comitetului 
județean de partid se îngrijește atît 
de organizarea științifică a produc
ției în întreprinderile existente, cît și 
de darea în folosință, la termen, a 
noilor obiective.

— Care este astăzi configu
rația generală a lingvisticii 
romanice și în ce direcții se 
profilează liniile sale de dez
voltare ?

ori prea goale
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► Muncitori din Constanța,
* țărani din Castelu, Deleni, 
“ Pantelimon, Isaccea, Mircea
► Vodă, Topraisar...
‘ Cercetau cu interes rnen- ■ 
“ birul de la Hamangia, ur-
► măreau fără uimire contu-
k ruri de amfore greco-ro-
’ mane, priveau capiteluri,
► arhitrave, basoreliefuri de
; frontoane, expuse în sălile
. Muzeului de arheologie din

. Constanfa. l-am surprins în 
sala Ovidiu descifrînd pe har-

, tă călătoria poetului spre To-
• mis (Roma-Brundisium-Co-
j rint...), citind cu inflexiuni li

rice versurile evocatoare.
■ l-am văzut apoi coborînd vo-
’ cile, încetinind mersul, amu

țind brusc și încremenind hie
ratic, „oficiind" în tăcere —• 
minute în șir — în fafa per-' 
feefiunii sculpturale, în fafa 
rotirii lente, a seînteierilor 

' privirii severe, misterioase și
fascinante a Șarpelui fantastic. 

Scena mi s-a întipărit puter
nic în memorie, pentru adîn- 
cile ei semnificații. Și stră
moșii celor de astăzi aveau, 

' păstrau, un „aer de vechime". 
II moșteniseră la rîndu-le din 
moși — păstori coborîfi cu 
turmele lor din munfii Daciei, 
plugari gefi, călărefi prădal
nici— îmblînzifi de climatul 

.cald, lipsit de asprime — iscu-' 
sifi negufători elini, coloniști 
romani... II aspiraseră poate 
din pămîntul plin de zvonuri 
al Dobrogei, din munfii ei 
mărunfi și horsturile ei uscate, 
cîndva — „ante mare et 
terras" — străvechi fund de 
ape al Scifiei Minor.

Bănuiau — prin aceste 
locuri de răscruce în care își 
duceau cu greu viafa — vechi 
așezări, petrecerea altor zeci 
de existenfe. Căci descope
reau adesea stăruitoare urme 
(unelte, monezi, vase) ascun
se în adîncul farinei. Mai gă
seau în preajmă, adesea, pie
tre masive, încrustate cu flori, 
frunze, reprezentări omenești 
si semne ciudate — pietre pe 
care, cîteodată, le puneau la 
temelia noilor lor locuințe, 
în locurile în care edificiile 
înfruntaseră semeț timpul (A- 
damclisi, Ulmetum, Istria) ei 
aflau poate ceva mai mult : 
atît cît puteau să prindă de 
la vreun cercetător sau .vizi
tator mai comunicativ... Dar 
dominantă era imprecizia isto
rică, cunoașterea vagă, nebu
loasă a acesteia. Se deschidea 
un vast teren fabulosului, mi
ticului...

Și iată acum, în anii noș
tri, asistăm la un fenomen 
semnificativ pe . scară națio
nală, deosebit de intens pe 
pămînturile dobrogene : re- 
velafia conștientă și în propor
ții de masa a valorii, sensuri
lor conținute de milenarele 
vestigii din vatra strămo
șească.

Mi se spune aici, la Muzeu, 
că prezența multora dintre 
dobrogeni se explică nu nu
mai prin simpla, fireasca do-

Natalia STANCU

Tovarășul Gheorghe Apostol

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru ăl Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, a primit luni dimineața

pe dr. Bruno Pittermann, membru 
în conducerea Partidului Socialist 
din Austria, șeful Grupului parla
mentar' al socialiștilor austrieci, 
președintele Internaționalei Socia
liste.

— Dacă în urmă cu cîteva de
cenii cercetările gravitau în ju
rul citorva probleme fundamen
tale, ca, de pildă, istoria limbi
lor, descrierea graiurilor ș.a., as
tăzi obiectul romanisticii se în
temeiază atît pe o zonă a- 
nume supusă investigației, cît și 
pe o diversitate de probleme și 
de metode de cercetare, subor
donate însă unei concepții mult 
mai închegate cu privire la apa
riția și dezvoltarea idiomurilor 
romanice, la influentele exerci
tate și primite de-a lungul tim
purilor. Astăzi, o tendință frec
vent întîlnită în lucrările ro
maniștilor de pretutindeni constă 
în surprinderea și descrierea re
lațiilor intime stabilite între ele
mentele unui sistem lingvistic 
dat — între morfologie și fo
nologie, între lexic și gramatică 
etc. —, în procesul folosirii lui 
qa mijloc de comunicare, pornin-

£ ...dii-'șe, da Buabordar'oa stu.di.ului:-.. 
limbii din punct de vedere mo
dern, structural.

Romanistica actuală nu dez
minte-, tradiția încetățenită în 
decursul istoriei ei, de a se fi 
situat printre domeniile în care 
au apărut și s-au cristalizat cu 
precădere noi metode de studiere 
a faptelor de limbă, în general. 
Eminenții reprezentanți actuali 
ai lingvisticii romanice sînt, în 
același timp, și personalități 
marcante în domeniul lingvis
ticii generale, care au contri
buit la progresul teoriei limbii. 
Așa se explică faptul că o serie 
de concluzii teoretice, deosebit 
de importante pentru studiul 
limbii, referitoare, de pildă. Ia 
studierea raportului dintre sin
cronie și diacronie, la formarea 
limbilor literare, la metodologia 
cercetărilor pe teren, deși au re
zultat mai cu seamă din exami
narea faptelor concrete de 
lingvistică romanică, sînt deo
potrivă valabile și pot fi aplicate 
cu succes și în studiul altor fa
milii de limbi.

Se remarcă, în plus, în dome
niul lingvisticii romanice, exis
tența unui echilibru între con
siderațiile teoretice și studiul 
faptelor concrete de limbă, o 
continuitate mai pronunțată în
tre metodele tradiționale și cele 

. moderne ale studierii limbii. Așa 
cum a reieșit și din lucrările ce
lui de-al X-lea Congres interna
țional al lingviștilor, desfășurate 
tot la București în vara anului 
trecut, în prezent lingvistica ge
nerală, și o dată cu ea și cea 
romanică nu se află în situația 
de a alege între o concepție tra-

In Directivele Comitetului Central 
al partidului cu privire la perfecțio
narea conducerii șl planificării Eco
nomiei naționale se precizează : AUn 

. ivM deosebit .revine . rețelei .coopwa- 
ți'ei de consum; care trebuie să asi
gure aprovizionarea populației da 
sate, în condiții din ce în ce ih; 
bune, cu produse specifice consumi 
lui în mediul rural".

Răspunde cooperația acestor înfci 
toriri ? ’

Expunem mai jos constatările .co
respondenților noștri, care au efec
tuat un raid în județele Brăila, Ia
lomița, Caraș-Severin.

★
'Pornim ancheta noastră prin ma

gazinele sătești din județul Brăila de 
la o constatare- de ordin general: în ' 
fiecare localitate rurală, oricît de 
mică ar fi. există cel puțin o unitate 
comercială. Mai precis, cele 38 de 
cooperative de consum din acest ju
deț coordonează activitatea a 460 de 
magazine, în cea mal mare parte 
construcții noi sau reamenajate. Fon
dul de marfă, în continuă creștere ca 
volum și structură, a permis depă
șirea planului de desfacere cu amă
nuntul, în perioada 1 ianuarie — 20 
martie, cu circa 4 milioane lei. Pînă 
aici toate bune. Totuși, din diferite 
localități din cuprinsul județului am 
primit, în ultimul timp, mai multe 
sesizări, care atestă existenta unor 
carențe ce se perpetuează de ani de 
zile în organizarea și desfășurarea 
comerțului la sate.

La magazinul din satul Oprlșe- 
nești sticle de lampă nu 
găsesc de două săptămîni. 
țean caută la magazin un 
scos cuie și nu-1 găsește, 
de faianță, vasele emailate 
de construcție sînt rarități. Gestio
narul Andrei Pisică a cerut săptămî- 
nal cooperativei (cu sediul în comu
na Ianca) aceste mărfuri, dar siste
matic i-au fost tăiate de pe notele 
de comandă. „Nu sînt în depozit" — 
i se răspunde mereu. Ne ducem la 
Ianca. In unitățile cooperativei toate

Am cutreierat vreme în
delungată Bărăganul și a- 
proape zilnic 
într-o gară o 
ță veterinară 
vea probabil în răspunde
rea ei o crescătorie de 
porci. Am aflat că se de
plasa zilnic — cu abona
ment pe tren — la ferma 
aceea în care bîntuia pesta 
porcină și lua situația zil
nică a purceilor morți. lua 
un purcel în pachet și ÎI 
ducea Ia București, la labo
rator — pentru analiză. Pă
rea să fie singura ei treabă 
— datoria ei : dimineața se 
ducea cu un tren, seara se 
întorcea cu altul. Oamenii 
din ferma aceea îi învăța
seră serviciul și îi pregă
teau dinainte pachetul — 
îneît ea nici nu se mai du
cea prin fermă, se ducea 
la locuința unuia dintre 
crescători unde o așteptau 
lucrurile gata pregătite ; 
într-un pachet purcelul 
mort — unul mai mic, să 
nu fie greu de dus ; În- 
tr-alt pachet cîteva felii de 
brînză, o pasăre curățată, 
o pungă cu ouă proaspete, 
într-o seară am făcut 
ma si i-am ascuns 
banchetă pachetul cu 
celui mort. în Gara

Nord și-a luat sacoșa cu 
ouă și ce mai avea în ea și 
a coborît înaintea noastră. 
La ieșirea de pe peron 
(dacă am văzut că nici nu-i 
trece prin gînd să întrebe 
de purcel) i-am spus că 
parcă mai avusese un pa
chet. Credeam că are să 
se supere. „Ah ! L-am uitat 
— a exclamat — unde l-am

Zilnic — în deplasare, în 
delegație, să aducă un pur
cel ' mort la laborator ; zil
nic — laboratorul făcea a- 
naliza acestui purcel, com
pleta un. buletin de analiză 
care atesta că în ferma a- 
ceea bîntuia pesta. Și toată 
lumea muncea, ca pe ban
dă rulantă și în jurul aces
tui buletin de analiză șe

"* .,’ ..■'s ; '■ ■ . ' '.•

pus de nu l-am
L-am uitat pentru că nu 
l-am văzut ! Mi ș-a mai în- . 
timplat: mi l-a ascuns unul 
și eu dacă nu l-am văzut 
acolo, l-am uitat. Dar nu . 
mă mai întorc : tot mă duc 
mîine și aduc altul. Dă-i 
dracului, că mor pe cape
te...". Gluma noastră nu 
reușise — în schimb ne 
dezvăluise această formă 
fioroasă de „muncă uscată", 
fără suflet — de chiul și de 
indolență; acest mod fioros 
de a trăi ca dintr-o mină 
de aur, dintr-o calamitate.

ducea toată „munca" și a- 
colo animalele mureau.

Cîte fețe are chiulul ? 
Suficienta îl hrănește și îl 
cocoloșește ; indolenta îl 
menajează și îl îngrașă, to
leranta îi dă frîu liber, îl 
acoperă cu autoritate. Chiu
langiul Se sprijină pe slă
biciuni pe care Ie specu
lează, pe lipsa de evidentă 
a muncii, pe lipsa de 
normare științifică a mun
cii. Chiulangiul exploa
tează frecvent toleran
ța, spiritul de îngăduin
ță sau naivitatea ; chiulan

giul nu practică chiulul în 
sine și numai de dragul 
chiulului — ci în cadrul și 
sub camuflajul chiulului 
chiulangiul are niște pro
bleme ale lui, niște aranja
mente, niște interese per
sonale pe care și le urmă
rește cu maximă conștiin
ciozitate în timpul servi
ciului și la adăpostul servi
ciului și folosind firma in
stituției sau întreprinderii 
unde lucrează. Pentru 
chiulangiu funcția pe care 
o ocupă este o tarabă 
particulară sub streașină 
instituției.

II poți întîlni în timpul 
programului prin saloanele 
de modă, în vizită prin bi
rourile vecine, îl auzi toată 
ziua la telefon vorbind cu 
orașul, cu provincia. Peste 
tot are cunoștințe, legături, 
prieteni, aranjamente. Este 
uimitor cîte legături și cîte 
aranjamente a putut să-și 
facă — aranjamente care 
se înțeleg din telefoanele 
lui. „Nu uita ce te-am ru
gat !“, „Vreau să aranjez 
o chestie cu tine !“, „Știu 
că mă poți servi", „Ești 
drăguț, nea cutare ! Bem 
ceva ! ?“, „Să fie gata pînă 
poimîine !“, „Problema e 
aranjată 1 Am mers cu căr-

file pe față !“, „Mîine vor
besc cu șeriful mare I", 
„Hopul. cel mare l-am să
rit", „Nu mă lăsa nea 
Georgică !“ — și tot așa și 
pretutindeni și veșnic în 
gura mare, cu cărțile pe 
față.

Chiulangiul și-a desco
perit talentul : este des
curcăreț.-Și are oameni. Și 
pînă la urmă salariații din 
jurul lui, indignați și revol
tați, la început, pe acest 
chiulangiu — au început să 
vadă că într-adevăr vorbele 
lui „am eu oamenii mei", 
nu sînt în vînt. Și au înce
put să-1 curteze și să-i cea
ră unele servicii, să le a- 
ranjeze o problemă, să in
tervină într-o chestie. Ai 
nevoie de un act, de o do
vadă, de o aprobare, de o 
hîrtie, de o repartizare : 
astea toate trec prin mîna 
mea își spune chiulangiul. 
Nu mă obligă nimeni să ți-1 
dau chiar astăzi —; pot să 
ți-1 dau și peste o lună și 
îți pot găsi complicații pen
tru care să dovedesc că este 
nevoie de o lună ca să ți-1 
dau. Nu a măsurat nimeni 
că trebuie să-1 fac în atîta

aceste mărfuri „deficitare" există în 
cantități mari. Responsabilii caută 
să explice că „aprovizionarea prefe
rențială a magazinelor de centru _este

■ lfeglfer’ată de multi ani de < 
trocoop". Am căutat explicația_ _
tei legiferări la uniunea județeană a 
cooperativelor de consum. Ca răspuns 
la întrebările noastre, președintele 
uniunii, Ion Panaite, ne-a arătat no
menclatorul mărfurilor, stabilit pen
tru fiecare tip de magazin, cu 10 ani 
în urmă. In treacăt fie spus, în nici 
unul din cele aproape 20 de magazi
ne pe care le-am vizitat, acest no
menclator nu există și nu este cunos
cut de către gestionari. Din lectura 
nomenclatorului aflăm că o prăvălie 
sătească trebuie să vîndă, între al
tele... opinci ; în schimb, nu are prin
tre sortimentele obligatorii sare, ți
gări sau chibrituri.

Aprovizionate în maniera de la 
Oprișenești, și magazinele din co
muna Mircea Vodă nemulțumesc pe 
cumpărători. Președintele cooperati
vei agricole de producție, Ion Con- 
stantinescu, ne semnala : „Avem 
frecvent nevoie de unelte agricole 
mărunte — seceri, sape, lopeți, coa
se, cozi de unelte, sare pentru vite, 
pe care nu le găsim. Dar chiar dacă 
sînt cîteodată în magazine, nu le 
putem procura cu plata prin vira
ment". Aceste bariere artificiale au 
fost ridicate acum doi ani și de atunci 
se poartă tot felul de discuții între 
Centrocoop, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Banca Națională și Comitetul de 
Stat al Planificării, dar fără a se 
găsi o soluție. Unitățile agricole coo
peratiste sînt trimise pentru aseme
nea cumpărături mărunte la bazele 
de aprovizionare ale uniunilor coo
peratiste, aflate la mari distante și 
care, de fapt, nu se ocupă de apro
vizionarea cooperativelor cu aceste 
produse. Iată ce neajunsuri pot aduce 
asemenea anomalii. La începutul a- 
cestui an, în urma unui viscol, ferma 
de animale a cooperativei agricole 
de producție din comuna Ianca a fost 
înzăpezită. Animalele erau în pericol.. 
Conducerea cooperativei a solicitat 
livrarea de către cooperativa de 
consum din localitate a unor lopeți 
cu plata prim virament. Au trebuit 
să treacă aproape trei zile pentru ob
ținerea a tot felul de aprobări de la 
forurile tutelare ale cooperativei de 
consum. La fața locului ne-am con
vins că o serie de articole, cum sînt 
căpestre, guri de ham, lanțuri, cuie 
de construcție si' altele există în can
tități mari și în depozite, și în ma- I 
gazine, dar nu pot fi livrate C.A.P.- 
urilor datorită barierelor amintite. I 
Este necesar ca Centrocooo, Uniunea . 
Națională a Cooperativelor Agricole 1 
de Producție și alte foruri centrale I

Radu APOSTOL 
Alexandru BRAD >
Gheorghe RADEL 
corespondenții „Scînteii" I

în dimineața primei zile a acestei 
luni, pe masa președintelui Statelor 
Unite a fost depus raportul unei co
misii conduse de Otto Kerner, guver
nator al statului Illinois, cu priviră 
la starea de spirit din rîndul popu
lației de culoare și la măsurile ca 
trebuie adoptate pentru a preîntîm- 
piha o nouă „vară fierbinte". Ra
portul a fost prezentat cu mult mai 
devreme decît termenul inițial din 
cauza „gravității problemei care nu 
îngăduie nici o întîrziere". Comisia 
fusese instituită de însuși președin
tele Johnson după tulburările rasiale 
de anul trecut. Lectura raportului nu 
e de natură să inspire optimism Ca
sei Albe. Incidentele rasiale din anul 
1967 au fost reacții spontane de ne
mulțumire, iar cauzele acestor ne
mulțumiri nu au fost eliminate. Ca 
urmare, pentru anul 1968 se așteaptă 
creșterea amploarei mișcării pentru 
drepturi civile a populației de cu
loare.

Pe baza acestei constatări, de altfel 
previzibilă, autorii raportului propun 
un arsenal de măsuri „organizatorice" 
în scopul preîntîmpinării și contra
carării mișcărilor rasiale. Acesta 
propuneri vin să completeze măsu
rile adoptate anterior de autoritățile 
federale și locale. Astfel, garda na
țională a fost mărită cu 12 000 de 
oameni. Au fost create 7 unități spe
ciale de luptă, însumînd 15 000 de 
soldați. Specialiștii elaborează planuri 
pentru dislocarea rapidă a trupelor 
și armamentului în punctele nevral
gice. Circulă zvonuri că se vor expe
rimenta noi arme pentru reprimarea 
manifestațiilor de stradă. Din mașini 
speciale se va împrăștia asupra mul
țimilor noul spumant „Mace", obținut 
dintr-o combinație de gaze lacrimo
gene și vopsea. Orașului Detroit, 
unde anul trecut au avut loc cela 
mai puternice incidente rasiale, i-au 
fost alocate 7 milioane dolari pentru 
înarmarea poliției.

Spre deosebire de anii trecuțî, cînd 
restabilirea calmului intra în com
petența autorităților locale, anul 
acesta autoritățile federale au luat 
asupra lor conducerea acțiunilor de 
„restabilire a ordinii publice". Gu
vernul a supus de curînd aprobării 
Congresului „legea federală împo
triva răscoalelor".

Situația creată amintește în chip

(Continuare în pag. a II-a)

Excelentei Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

în numele guvernului meu, am deosebita' onoare să vă mulțumesc 
pentru amabilul dv. mesaj de felicitare transmis cu prilejul proclamării 
independenței statului Mauritius. îmi exprim speranța că între cele două 
guverne vor continua să existe relații cordiale.
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In județul Galați

La stop
O întîmplare recentă din Alba 

Iulia dovedește că mulți condu
cători auto nu se uită pe unde 
circulă. Autoritățile municipale au 
hotărît ca autovehicule grele 
(autocamioane, autobasculante 
etc.) să nu mai aibă drum liber 
prin centrul orașului. In acest 
scop, s-au plantat la loc vizibil 
semne de circulație corespunză
toare. Mai mult, în primele două 
zile circulația a fost dirijată de 
agenți de circulație. Ce s-a în
tâmplat apoi ? Foarte mulți șo
feri au ignorat semnele respec
tive. In cîteva zile, peste 90 con
ducători auto au fost amendați 
pe loc. Ei au recunoscut că au 
văzut semnele, dar au trecut mai 
departe, „în virtutea obișnuin
ței”. Acum s-au lămurit. Dovadă 
că orice învăț are și dezvăț.

Nu vă lăsați 
înșelat

9

în vara anului trecut, la sesi
zarea organelor de miliție, preve- 
neam cititorii că în mai multe ju
dețe apăruse un joc de noroc, 
cu formulare, așa-zisa „îmbogă
țire matematică" — operă a unor 
escroci, (Primind un asemenea 
formular, cetățeanul avea datoria 
să-l multiplice, trimițîndu-1 la alte 
zece persoane, indicînd totodată 
și o adresă la care trebuia să ex
pedieze fiecare cîte 10 lei). Dez
văluită public, escrocheria a în
cetat. Iată însă că, după un an, 
reapare. A cuprins orașul Aiud și 
cîteva comune din județul Mara
mureș. Nu vă lăsați înșelați. Sem
nalați cazurile organelor locale de 
miliție.

Noutăți î 
in domeniul 
serviciilor 
publice

Ciutînd să răspundă solici
tărilor sporite de servicii de 
întreținere și reparații auto- 
moto. cooperația meșteșugă
rească din județul Galați a a- 
menajat o unitate modernă pe 
șoseaua dinspre București— 
Galați, la intrarea în oraș. U- 
nito.tea are și o cameră de o- 
dihnă. dușuri, telefon public, 
bar și un punct de 'vinzare a 
articolelor de artizanat.

Pentru sezonul turistic es
tival se va da in funcțiune un 
nou arc și două rampe pentru 
spălat autoturisme. De aseme
nea, se va extinde hala de lu
cru și se vor instala coperti
ne din material plastic la lo
cul de parcare.

In drum spre Vrancea, tu
riștii mai pot face un popas 
la unitatea cooperației mește
șugărești de pe str. Unirii din 
Tecuci. Aici se execută opera
ții de spălat, gresat și mici lu
crări de reparații.

0 concepție creatoare despre activitatea 
biroului organizației de partid

în contextul . general al măsurilor 
stabilite de partid privind re
organizarea administrativ-teritorială 
a țării, activitatea organizațiilor de 
bază se apropie tot mai mult de ce
rințele vieții. Creșterea gradului de 
responsabilitate a organizației de 
partid față de toate problemele care 
stau în fața colectivelor de muncă a 
făcut să crească, implicit, rolul bi
roului ca organizator al activității 
practice, rolul secretarului organi
zației de partid. Care sînt trăsăturile 
caracteristice ale secretarului orga
nizației de partid ? Cum trebuie să 
acționeze el pentru a antrena la în
deplinirea sarcinilor pe toți comu
niștii, întregul colectiv în mijlocul 
căruia trăiește șl muncește ?

Iată cîteva . din problemele care au 
făcut obiectul discuțiilor organizate 
de ziar cu participarea secretarilor 
unor birouri și comitete de partid 
din Capitală.

Răsfoind stenograma discuțiilor, 
ne-a reținut atenția o formulare care 
aparține lui Mihai Șerban, de la 
Institutul de biochimie al Academiei. 
Referindu-se la menirea secretarului 
organizației de partid, l-a numit, fo
losind un ternien de specialitate, 
„catalizatorul întregii vieți de par
tid".

S-a vorbit mult în acest cadru des
pre acel atribut, necesar astăzi mai 
mult ca oricînd biroului organizației 
de partid, de a fi un organism de 
concepție, de a acționa cu inițiativă. 
A fi un om de concepție, a avea ini
țiativă, deci a avea întotdeauna o 
atitudine creatoare în munca de 
partid nu sînt cerințe formulate acum 
pentru prima dată. Secretarul de 
partid, împreună cu biroul sau comi

tetul, se află acum mai mult ca ori
cînd în situația de a acționa nemij
locit pentru realizarea în viață a 
hotărîrilor de partid și de stat, de a 
aplica operativ acele măsuri care să 
conducă la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor, în funcție de împrejurări, 
fără a mai aștepta „imbolduri" din 
afară.

Desigur, realizarea unor astfel de 
deziderate nu este o treabă simplă.

organului de partid să-și îndepli
nească în condiții bune menirea de 
conducător politic al colectivității 
respective, iar inițiativele sale să în
trunească adeziunea celor chemați să 
le înfăptuiască".

în acest context participanții la 
discuții au subliniat importanța co- 
vîrșitoare a unei frecvente consul
tări a comuniștilor, a tuturor lucră
torilor din unitatea respectivă asu-

„MASĂ ROTUNDĂ" CU SECRETARI 
Al ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

„Pentru a lucra într-un asemenea 
mod, biroul comitetului de partid, 
secretarul trebuie să depună stă
ruință pentru a cunoaște bine linia 
politică generală a partidului nostru, 
sarcinile concrete trasate într-o pe
rioadă sau alta — spunea tovarășul 
Ștefan Medregan de Ia M.I.A. 
— Aș mai adăuga la aceasta o cu
noaștere pînă la amănunt a proble
melor concrete ale întreprinderii sau 
instituției în care își desfășoară ac
tivitatea, atît de ordin economic 
(indicatori de plan etc.), cît 
și de ordin uman (climatul 
care domnește în colectivul respectiv, 
starea generală de spirit, problemele 
care-1 frămîntă pe oameni). Numai o 
asemenea cunoaștere dă posibilitate

Deficiențe „adiționale" 
pe firul telefoanelor

jFAPTUL 
DIVERS
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S-» însurat anul trecut Fără 
muzică. Dar iată că de curînd 
Gh. Borog'hină din Curtea de 
Argeș (str. Negru Vodă nr. 41) 
s-a pomenit cu o somație pen
tru... taxa de compozitor. Așa a 
ieșit „cu cîntec". Interesîndu-se 
cum s-a petrecut eroarea, a a- 
flat următoarele: la fiecare 
sfîrșit de an, la consiliul popu
lar orășenesc se prezintă un 
inspector de la Uniunea Compo
zitorilor. Acesta extrage un ta
bel cu toți cetățenii care s-au 
însurat. Pe. urmă aplică „en
gross" dispoziția de taxă. Dacă 
această practică se adeverește, 
atunci siritem și noi pentru... 
muzică. Chiar cu surle și trîm- 
bițe !

Adresantul 
necunoscut

Răsfoind corespondența Școlii 
speciale din Brăila, o profesoară 
a dat peste această scrisoare t 
„Dragă mamă, să știi că dacă nu 
vii la mine nici acum, nu-ți mai 
trimit nici o scrisoare...”. Semnea
ză : „cu dragoste, te sărută fiul 
tău Hie Flarin’. Intr-un colț, no
tația : „Cadou pentru 8 Martie”. 
Dar mama tace. De ani de zile 
tace. Inima ei a rămas mută. In 
1956, la nașterea copilului, Va- 
silica Ilie domicilia la Casa copi
lului „9 Mai” din Bușteni. I s-a 
pierdut urma. Băiatul (elev mo
del) o caută mereu. El a trimis 
nenumărate scrisori pe la cămi
nele de copii din țară, li sosesc 
retur: „Adresantul necunoscut”. 
Unde ești, femeie fără suflet ?

Respectați 
schema

| La Fabrica de calapoade din 
Lugoj au fost angajate pe post

I de muncitoare („primitor-distri- 
, buitor de materiale") Matilda 

Szel și Elena Molnar. De la an
gajare și pînă acum, ele au pri
mit pentru această muncă

I drept salariu 54 462 lei. în reali- 
I tate, cele două angajate au lu- 
I crat la operațiile de evidență 
, operativă a muncii. Nicolae Ca- 

dia, șeful serviciului de organi
zare și normare a muncii, a ac
ceptat cu... bunăvoință această 

. „deturnare" de funcții și în spe
cial de fonduri. Acum va suporta 

I consecințele. Morale și mate- 
' riale.

Telefonul își găsește și la 
noi din ce în ce mai multi 
adept!, totdeauna cu mult 
mai mulți decît posibilită
țile tehnice ale instalării de 
posturi. Sînt lăudabile efor
turile de extindere cît mai 
largă a rețelei posturilor te
lefonice. de automatizare. 
Dar ce ar însemna, de fapt, 
o bună deservire telefoni
că ? Printre altele, un răs
puns prompt al „tonului", 
care adesea se lasă mult aș
teptat, întîrziind convorbi
rea. De asemenea — înlătu
rarea „paraziților", adică o 
claritate perfectă, îndeosebi 
la convorbirile interurbane, 
atît de inegale în ce priveș
te intensitatea sunetelor la 
i'ecepție. De multe ori, con
vorbirea interurbană se 
transformă într-o adevărată 
babilonie de voci, într-un 
conglomerat de convorbiri, 
încît nu se mai înțelege om 
cu om. O bună deservire în 
acest sector impune și re
zolvarea, în sfîrșit. a ne
vralgicelor probleme 02 (de
ranjamente). 03 și 05 — ser
vicii care încă nu corespund 
cerințelor actuale de infor
mare telefonică.

Si totuși, Ministerul Poș
telor si Telecomunicațiilor 
și oficiul București s-au 
gîndit să se ocupe puțin de 
actualii abonați. într-o bu
nă zi, fără a-i consulta, in- 
formîndu-i doar prin presă 
— și aceasta destul de su
perficial, fără explicații și 
argumente — i-au pus în 
fata faptului împlinit : de 
aici înainte, convorbirile 
telefonice le vor fi numă
rate, prin instalarea de 
contoare pe lîngă fiecare 
post telefonic.

Ne-am interesat dacă a- 
ceastă măsură contribuie 
într-un fel la descongestio
narea rețelelor telefonice 
pentru ca un număr cît 
mai mare de cetățeni să 
poată beneficia de avanta
jele acestui mijloc modern 
de comunicare. Specialiștii 
cu care am discutat, atît cei 
de la M.P.Tc., cît și de la o- 
ficiul București, ne-au răs
puns că nu. Pe bună drep
tate se întreabă atunci unii 
dintre cei ce au scris re
dacției care este rațiunea a- 
dopiării acestor măsuri.

Cele mai multe dintre 
scrisorile pe această temă 
consideră noul sistem drept 
inechitabil, demonstrînd 
prin calcule simple arbi
trarul instaurat în percepe
rea taxelor telefonice. Abo
natul „singur pe fir" are 
dreptul — în schimbul su
mei de 60 de lei — la 200 de 
convorbiri lunar, o convor
bire revenind 30 de bani. 
Abonatul cuplat, taxat cu 
35 de lei pe lună, are drep
tul doar la 100 de convor
biri, a 35 de bani fiecare. 
De la două posturi cuplate 
se încasează 7(J. de lei lunar

bonat avizat de regulile — 
unilateral stabilite — ale 
„jocului" este mult prea 
mult, că este mult prea la
com contorul!

Inginerul bucureștean 
Victor Păun (tel. 22 09 85) a 
primit și el o notă pipe
rată : 60,00 + 37,90 + 81,20 

179,10 lei de plată.
A cerut lămuriri. Răs

punsul ; 60 de lei abona
mentul lunar, deci — după 
optica și calculul celor de la 
telefoane — 200 de convor
biri ; 81,20 lei este taxa 
pentru luna trecută, dar 
care era plătită și pentru

f

Pe urmele unor scrisori 
sosite la redacție

pentru aceleași 200 de con
vorbiri. Două aspecte dis
criminatorii. deci : a) dife
rența de 5 bani de fiecare 
convorbire, deși postul cu
plat este lipsit de avantajul 
celuilalt, adică o taxare in
vers proporțională cu cali
tatea deservirii; b) numă
rul foarte restrîns de con- 
vorbiri-limită ce se în
cadrează în costul abona
mentului.

„în ultimele luni, de cînd 
au fost instalate contoarele, 
ne scrie loan Paal din Bra
șov, numărul așa-numitelor 
convorbiri adiționale crește 
vertiginos. în decembrie, 
nota de plată mi-a fost: în
cărcată eu 32 de lei, în ia
nuarie — cu 82,30 lei, iar 
în februarie — cu 94,80 lei".

„învățîndu-se ■ minte", 
cum afirmă, abonatul a în
ceput să-și treacă fidel pe 
răboj fiecare convorbire, 
numărînd 171, din care nici 
una interurbană în sistemul 
automat. Dar socoteala de 
acasă nu s-a potrivit cu 
aceea a oficiului, unde s-au 
înregistrat... 548 de convor
biri peste limita celor 200. 
Trebuie să recunoască și cei 
de la oficiu că pentru un a-

care abonatul primise chi
tanță și nu trebuia să figu
reze din nou la credit. Iar 
37,90 lei... convorbiri cu 
provincia ! La protestul a- 
bonatului s-a constatat că 
într-adevăr nu avusese ase
menea convorbiri. Atunci 
„ghișeului" i-a fost lim
pede : dacă nu e uria, e 
alta. Convorbiri adiționale 
— asta era ! De, contorul ! 
Afurisit contor trebuie să 
am eu la telefon, exclamă 
cu amară ironie abonatul, 
căci m-a surprins cu ultima 
convorbire făcută doar pe 
jumătate (37,90/0,20 “189,5 !).

Iată, în cazuri ca acelea 
de mai sus, la ce isprăvi se 
pot deda contoarele, pe care 
atît tovărășii de la Ministe
rul Poștelor și Telecomuni
cațiilor, cît și cei de la Di
recția oficiului telefonic 
București, cu care am stat de 
vorbă, le socotesc infailibile, 
considerînd că defectarea 
lor nu poate dăuna decît 
oficiilor — și în nici un 
caz abonațiior...

Totuși reclamațiile se a- 
dună.

— în cît timp se poate 
verifica situația și îndrepta 
o eventuală eroare ?

— în vreo două săptă- 
mîni, ne-a răspuns ing. Ion 
Voicu, șeful serviciului cen
trale automate (oficiul 
București), în a cărui sferă 
de obligații profesionale se 
include și buna funcționare 
a contoarelor.

Pînă să se facă lumină 
însă, abonatul trebuie să 
plătească suma prevăzută 
în nota de plată. Oricum, 
termenul indicat de tova
rășul inginer este cu totul 
aproximativ. La serviciul 
de sesizări al oficiului 
București din Calea Victo
riei, unde, de asemenea, 
reclamațiile se țin lanț, 
sîntem de față cînd abo
nata cu postul' telefonic 
14 40 91 reclamă faptul că, 
deși a depus o. sesizare în 
scris cu trei săptămîni în 
urmă, n-a primit nici un 
răspuns. Nici de astă dată 
nu vă putem da unul, o 
informează cu amabilitate 
funcționara. Plătiți și luna 
următoare potrivit notei...

în schimb abonatul cu 
tel. 13 55 09. taxat „adițio
nal" cu 25,80 lei, este în
drumat operativ — după o 
prealabilă verificare prin- 
tr-un simplu telefon — la 
ghișeul respectiv pentru a 
i se face scăzămîntul cuve
nit. A fost o „citire" erona
tă a contorului.

Desigur, la întrebări, spe
cialiștii din M.P.Tc. si de 
la oficiul București răs
pund cu tot felul de justi
ficări, pentru a argumenta 
ș.i demonstra utilitatea ma
ximă a mult controversate
lor contoare, care stau de 
veghe și numără — nu știm 
cu cită precizie, deoarece 
nu pot fi controlate de a- 
bonați — convorbirile tele
fonice. Straniu este însă 
faptul că introducerea a- 
cestor „ochi" electrici nu 
urmărește descongestiona
rea rețelelor, încorsetarea 
palavragii’or, ci exclusiv 
taxarea. Micul paznic-con- 
tabil nu tine seama de du
rata convorbirii. El nu are 
diseernămînt. el nu tine 
seama de părerile abonatî- 
Ior.

Dar cei care apelează la 
serviciile lui ?

Emanoil MIHAILESCU

pra modului de soluționare a princi
palelor sarcini. „întotdeauna o co
lectivitate mai mare are în mod o- 
biectiv o mai mare capacitate de cu
prindere, de analizare a diferitelor 
fenomene decît un grup restrîns de 
oameni; tocmai de aceea consulta
rea colectivului, receptivitatea la su
gestiile sale asigură condițiile a- 
doptării unor soluții mai eficiente, 
îndreptării operative a neajunsurilor 
— spunea tov. Ștefan Hren- 
ciuc de la fabrica de industriali
zare a laptelui. Anul trecut, de pildă, 
comuniștii din organizația nr. 2 des
facere au sesizat din vreme anumite 
deficiențe în organizarea activității 
acestui sector. Din păcate însă, nu 
s-a ținut seama cu spirit de răspun
dere de observațiile lor și aceasta a 
avut repercusiuni negative asupra 
îndeplinirii planului. Bineînțeles, 
alta ar fi fost situația dacă un organ 
superior ar fi atras atenția să fie 
luate măsuri... Pentru că acesta-i a- 
devărul : unii dintre noi ne-am o- 
bișnuit să ni se spună „de sus" cînd 
și ce trebuie să facem".

— Ar fi greșit — spunea pe bună 
dreptate tovarășul Valerlu Matache 
de la Uzina mecanică fină — să se 
vadă în consultarea permanentă a oa
menilor un scop în sine, cînd ea re
prezintă un mijloc, subordonat înde
plinirii unei anumite sarcini, cum ar 
fi de pildă găsirea cauzelor și a solu
țiilor pentru rezolvarea unei probleme 
concrete ivite la un moment dat în 
viața colectivului. Si aceste proble
me, în special cele de producție, pot 
fi cunoscute „la zi" de biroul orga
nizației de partid numai dacă ia 
parte cu regularitate la analizele co
lectivului de conducere al secției, a- 
telierului sau întreprinderii respec
tive. Or, uneori, tovarășii în drept 
uită să invite și secretarul de partid 
la asemenea analize.

—Observația mi se pare înteme
iată — spunea tovarășul Du
mitru Săvulescu de la fabrica de 
încălțăminte „Progresul". O asemenea 
cunoaștere „la zi" ne-a dat 
posibilitatea să asigurăm concentra
rea muncii de partid spre problemele 
cele, mal importante. Am să dau un, 
singur exemplu : La secția croit și 
Stanță, peste 60 de lucrători nu se în
cadrau la un moment dat în norma 
de consum. Analiza concretă a cauze
lor, făcută cu sprijinul specialiștilor

din secție, ajutorarea practică a ce
lor ce depășeau norma de consum a 
schimbat situația într-un timp 
scurt: economiile de materii prime 
aproape s-au dublat. Ideea pe care 
am vrut să o subliniez este că 
inițiativa, în general munca organi
zației de partid, trebuie orientată în 
fiecare etapă spre elementul cheie al 
producției.

Problema ridicată prezintă un in
teres deosebit datorită interpretărilor, 
nu întotdeauna cele mai adecvate, 
date măsurilor care au fost luate în 
sensul simplificării muncii.

— După părerea mea — spunea 
tov. D. Săvulescu — sarcinile 
unui secretar de partid sînt mult 
simplificate în noile condiții. Mă 
gîndesc, printre altele, la faptul că 
sîntem scutiți să mai întocmim tot 
felul de planuri și rapoarte de slabă 
utilitate, să participăm la un număr 
exagerat de ședințe...

— Are dreptate tovarășul Săvu
lescu, dar vreau să atrag atenția — 
ne-a declarat tovarășul Mihai Șer
ban — că unii sînt tentați să 
spună : „Din moment ce se simpli
fică un număr de forme, înseamnă 
că putem lucra mai lent, mai co
mod, putem slăbi ritmul". Or, nu 
despre o astfel de „simplificare" 
este vorba, nu de reducerea mun
cii de partid, ci de reducerea laturii 
scriptice, de combaterea stilului „ad
ministrativ".

— Și nu numai atît — spunea to
varășul Stere Marinescu de la 
Academie — dar aceste măsuri vin 
în sprijinul aprofundării muncii de 
partid, al creșterii eficienței ei, toc
mai prin eliminarea unor tendințe 
de formalism. De exemplu, limita
rea numărului de ședințe dă posi
bilitatea cadrelor de partid să se 
concentreze în mai mare măsură 
asupra problemelor esențiale, să le 
examineze și să se pronunțe asupra 
lor în deplină cunoștință de cauză.

în desfășurarea discuțiilor, o idee 
a revenit ca un leit-motiv. Am re
ținut în acest sens intervenția tova
rășului Ștefan Hrenciuc :

— Consecințele pozitive ale faptu
lui că adunările de partid se țin o 
dată pe trimestru sînt mult mai 
mari decît mi-am imaginat la început, 
în lunile care s-au scurs de la Con
ferința Națională a P.C.R. birourile 
organizațiilor de bază, comitetul de 
partid au trecut la soluționarea unui 
număr mult mai mare de probleme 
operative, „pe răspundere proprie", 
ca să mă exprim așa. Aceasta pe de 
o parte, pentru că nu ne mai puteam 
prevala de o hotărîre a adunării de 
partid, iar pe de altă parte, pentru 
că nu mai avem nici „acoperirea" 
unor indicații date de un for supe
rior. A trebuit să gîndim mai mult, 
să cunoaștem mai mult pentru a pu
tea hotărî cu toată responsabilitatea 
noastră de comuniști. Practica — 
este drept nu prea îndelungată — 
ne-a dovedit că fiecare membru al 
biroului, și în primul rînd secreta
rul, trebuie nu numai să cunoască 
fenomenul „la zi", dar să și aibă ca
pacitatea de a prevedea desfășurarea 
lui în viitor. Numai cu bune intenții 
nu se poate face treabă. Pe primul 
plan trebuie să stea priceperea, ca
pacitatea, competenta.

Petru ISPAS

MAGAZINELE 
SĂTEȘTI

(Urmare din pag. I)

să ia neîntîrziat măsuri pentru re
glementarea aprovizionării coopera
tivelor agricole de producție cu măr
furile necesare procesului de produc
ție, ca și cu cele de uz gospodă
resc.

Să ne continuăm investigațiile. Le 
prăvălia sătească din satul Lacul 
Sărat nu există chibrituri din luna 
februarie, în timp ce la depozitul 
întreprinderii comerciale a uniunii 
județene sînt stocuri supranormative. 
La Mărașu, în insula mare a Brăilei, 
și la Silistraru nu sînt sticle de 
lampă, unelte agricole mărunte și 
chiar petrol lampant, în timp ce în 
depozite (ni se confirmă pe bază de 
scripte) stocul existent poate acoperi 
cerințele cumpărătorilor pentru 3—4 
luni de zile !

Iată-ne, bunăoară, în comuna 
Buiești, din județul Ialomița. „Avem 
de toate" — se grăbește să ne infor
meze unul din lucrătorii magazinu
lui cooperativei. Dar, analizînd lucru
rile mai în amănunt, rezultă că si aici 
lipsesc — asemeni altor magazine 
din județ pe care le-am vizitat — • 
sumedenie de produse : unt, zahăr 
pudră, biscuiți, scorțișoară ; iar din 
sectorul produselor nealimentare — 
sodă caustică, baterii, albii de 
tablă, articole pentru nou-născuțl, 
ace de siguranță etc. In fața u- 
nei asemenea situații, s-a ridicat o 
întrebare firească : nu se găsesc măr
furi în depozite ? Mergînd la 
Slobozia, nu mică ne-a fost mirarea 
să constatăm că, cu excepția a pu
ține sortimente, toate celelalte se 
găseau în cantități care ar fi putut 
umple cea mai mare parte din golu
rile create în rafturile magazinelor 
sătești. De altfel, în cooperativele de 
consum din județul Ialomița stocurile 
de marfă sînt în prezent sub nivelul 
planificat și în sortiment nesatisfă
cător, ca urmare a neacoperirii inte
grale, de către Centrocoop, cu un 
fond de marfă de circa 30 milioane 
lei. Pînă zilele acestea, de exemplu, 
nu se primiseră încă repartițiile pen
tru grupele : textile, încălțăminte și 
confecții — în valoare de 11 mili
oane lei, produse metalo-chimice și 
electrice — de 9 milioane Iei, mobilă 
și materiale de construcții — de 1 
milion lei, produse de tutun — de 2 
milioane lei.

...Valeadeni este un sat mai izolat, 
risipit ne dealuri si văi, în județul 
Caraș-Severin. Cetățenii au construit 
aici un magazin modern, care este 
cea mai frumoasă clădire din sat. Se 
așteptau ca. o dată ce acesta a fost 
dat în folosință, să scape de drumu
rile anevoioase în alte sate sau la 
oraș pentru cumpărături. Așteptă
rile și eforturile le-au fost însă în
șelate.

în sectorul produselor industriale, 
golurile în aprovizionare sînt mai mari. 
Nu există uneori unelte necesare în 
gospodărie. în special fiare de plug, 
și nici unele produse de uz gospo
dăresc. de exemplu vase emailate, 
farfurii și alte obiecte de porțelan și 
faianță. Pantofii bărbătești sînt ln- 
tr-un singur model, iar pantofii pen
tru femei, în două modele. „Avem 
aici produse de peste 300 000 lei — 
susține gestionarul. Depozitul de la 
subsol este plin. Pentru un magazin 
sătesc, cred că este suficient". So
cotim că valoarea produselor exis
tente în stoc nu corespunde nivelu
lui vînzărilor. deoarece lunar acest 
magazin desface produse în valoare 
de peste 100 000 lei. Numai că ges
tionarul nu vrea să se încarce cu 
prea multe produse. Din aceas'ă 
cauză, cetățenii sînt obligați să bată 
drumul în continuare în alte sate, 
pentru a cumpăra ce le trebuie. Pe 
unii l-am și întîlnit de altfel tocmai 
la Brebu, cale de aproape 10 km.

Adevărata rădăcină a carențelor 
existente în aprovizionarea satelor 
rezidă în modul cum înțeleg unită
țile care coordonează aproviziona
rea — fie că țin de cooperația de 
consum, fie de comerțul de stat — 
să trateze cu industria și cooperația 
meșteșugărească contractarea măr
furilor solicitate de populație. Cu 
multă ușurință se renunță la 
unele din aceste produse atunci 
cînd furnizorii refuză să le livreze, 
deoarece cer mai mult efort la fa
bricație. Pe de altă parte, grevează 
foarte serios asupra bunei aprovizio
nări a satelor dirijarea prea puțin 
judicioasă a mărfurilor din depozite 
spre magazine și, în ultimă instanță, 
necunoașterea însăși a cerințelor.

Pentru buna aprovizionare a sa
telor se cer conjugate eforturile co
merțului și cooperației de consum în 
primul rînd, ca și ale ministerelor șl 
unităților producătoare; totodată, 
este necesar un control sistematic din 
partea direcțiilor comerciale județe
ne și comitetelor executive ale con
siliilor populare provizorii.

Succes!
în gara Ploiești-Vest trenurile 

sînt asaltate de nomazi chilipirgii, 
cu coșuri de semințe, cu „ia ine
lul, aurelul" (din bronz de 24 de 
carate), cu cărți de joc și alte mă
runțișuri lipscănești. în schimb, 
toneta cu. cărți adevărate — ne 
scriu tovarășii de la Centrul de li
brării Ploiești — nu este admisă 
pe peron de personalul gării, 
pentru că „incomodează călă
torii". Ce-i de făcut ? Nu mai 
trimiteți adrese oficiale, ci încer
cați cu vorba dulce, ca „vînză- 
torii" de mărunțișuri. Se spune 
că nomadul Romică s-ar ri adre
sat acarului cu : „Să trăiți don* 
șef de gară I", iar șefului stației 
cu : „Să trăiți don’ inspector șef I" 
încercați și dv. E unica soluție.

Rubricâ redactata de i
Ștefan ZIDĂRIȚĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Littră (filolog și medic) definește 
oboseala „un sentiment dureros, o di
ficultate de a munci, provocată de o 
muncă excesivă sau prea prelungită”. 
Fiziologiștii o consideră ca o stare 
foarte accentuată a scăderii capaci
tății funcționale însoțită de o senza
ție particulară de rău. Luată în sensul 
cel mai simplist, oboseala este un fe
nomen care se referă în mod particu
lar la sistemul muscular. Laboratoa
rele de fiziologie sînt înzestrate cu. in
strumente cum ar fi ergografele care 
pun în evidență apariția oboselii mă- 
surîndu-i gradul și importanța și în
scriind desfășurarea acesteia pe o 
curbă care arată un proces progre
siv de epuizare. Biochimiștii au con
statat că contracțiile musculare suc
cesive care provoacă oboseala duc 
la mărirea consumului de oxigen, la 
o scădere a rezervelor locale de gli- 
cogen și la o ridicare paralelă a con
centrației în acid lactic în organism. 
Oboseala musculară nu este însă nu
mai un fenomen local. Ea are re
percusiuni asupra tuturor funcțiuni
lor organice, devenind astfel un fe
nomen general al întregului orga
nism.

Oboseala trebuie înțeleasă astăzi 
într-un sens mai larg. Scăderea capa
cității funcționale, această micșorare 
a randamentului, acest rău al între
gului organism, de un tip cu totul 
particular, aceste reacțiuni fizico-chi- 
mice nu sînt numai o consecință a 
unei activități exagerate și prelungite, 
ci pot rezulta în urma unor solicitări 
senzoriale sau emotive repetate. Sînt 
concluziile la care au ajuns recent 
specialiștii care și-au confruntat ideile 
lor asupra oboselii și reacțiilor orga

CAUZE Șl TERAPEUTICI MODERNE ALE OBOSELII
nismului față de solicitările ■vieții mo
deme.

Oboseala, desigur, este un fenomen 
normal, ca și durerea uneori. Oboseala 
devine patologică cînd nu o mai sim
țim, cînd nu o mai constatăm, în urma 
eforturilor fizice și intelectuale pre
lungite. Individul surmenat și extrem 
de obosit adoarme greu și de multe 
ori somnul îi este mai de scurtă du
rată decît ar trebui și se deșteaptă a 
doua zi mai puțin dispus ca în ajun 
și uneori încă obosit.

Civilizația modernă impune sarci
nile, obligațiile sale asupra tuturor 
celor care se găsesc în cîmpul muncii, 
mai ales în orașele mari : lucrătorilor 
din diverse industrii ; vînzătorilor și 
vînzătoarelor din magazine, medicilor 
— chirurgi în special — cînd asupra 
actului operator se apleacă cu mare 
încordare ; mamelor care fiind în 
cîmpul muncii se înapoiază de la ser
viciu acasă și regăsesc, către seară, 
toate obligațiile unui menaj pe care 
le știe fiecare dintre noi. In această 
ordine de idei aș zice că nu numai 
o bună parte dintre adulții din cîm
pul muncii (dacă lucrează serios și cu 
tragere de inimă) sînt pasibili de a- 
semenea maladie dar de multe ori și 
școlarii, precum și studenții din marile 
orașe, mai ales ; în anumite perioade 
ale anului de invățămînt ei prezintă

Prof. dr. docent
Corneliu CONSTANTINESCU

semne de oboseală cu consecințe une
ori foarte serioase.

Din .lunga mea experiență ca medic 
de copii) în ultimii ani, împreună cu 
colaboratorii mei am observat copii de 
la școala generală între vîrstele de 
12—16 ani cu hipertensiune arterială 
fără vreo cauză patologică, ci numai 
datorită surmenajului, și nu la copii 
deficitari intelectual, ci, din contră, la 
cei bine înzestrați și foarte bine cotați 
de profesorii lor. Unele anchete sau 
investigațiuni au dus la concluzia că 
programa analitică impusă elevilor 
este de multe ori încărcată. Numărul 
orelor săptămînal, dar mai ales te
mele de efectuat pentru a doua sau 
a treia zi la cele mai multe din ma
terii ocupă foarte mult timp. Sînt 
mulți elevi care-și prepară lecțiile 
pentru a doua zi după masa de seară. 
Dacă pentru orașele mari se mai 
adaugă și drumul de acasă la școală 
și înapoi, care uneori este cam lung 
și natural se adaugă acasă și timpul 
meselor respective pentru o bună ali
mentație a copilului, timpul ce le mai 
rămîne liber este mult redus. Și a- 
cesta, în loc să fie utilizat pentru plim

bări și exerciții în plin aer, este, în 
special la orașe, prea adeseori petre
cut în fața unui ecran de cinema sau 
în fața televizorului. Situația înfăți
șată mai sus se accentuează în. pe
rioada tezelor trimestriale și a apro
pierii sfîrșitului de an școlar.

în țara noastră, partidul și statul 
asigură tineretului un climat propice 
studiului, dezvoltării intelectuale, 
cultivării talentului și aptitudinilor 
personale. Crearea centrelor universi
tare cu cămine și cantine, cu condi
ții excepționale de pregătire științi
fică, profesională, de formare etică 
superioară constituie pe drent cuvînt 
una din marile realizări de ordin cul
tural ale orînduini noastre socialiste. 
Candidaților, absolvenți ai liceelor, la 
intrarea în universitate sau în diferite 
școli superioare li s-a făcut o mare 
ușurare — și aceasta a fost o măsură 
excelentă din punct de vedere peda
gogic și medical a Ministerului învă- 
țămîntului — de a trece concursul 
de intrare în facultate imediat după 
bacalaureat, avînd după aceea la dis
poziție o vacanță binemeritată pentru 
odihnă șl destindere.

Sănătatea studenților ca și a elevi
lor trebuie să fie însă mai departe în 
atenția părinților și merită să fie și 
în atenția educatorilor, a medicilor și 
a forurilor de învățămînt. Mi-aș per
mite chiar să afirm că este absolut 
indispensabil să se reducă, după 
o matură chibzuință, din pro
gramele analitice școlare, mai ales la 
ultimele clase din învățămîntul 
general și de la licee. Să se reducă 
într-o oarecare măsură temele de stu
diat și mai ales acelea de scris acasă. 
In schimb, orele de sport și exerciții 
gimnastice, excursiile, vizitarea muzee
lor și distracțiile cu caracter educativ 
să fie sporite. Oboseala, surmenajul stu
denților ar trebui să fie combătute la 
fel ca la elevi, deoarece este un lucru 
stabilit că randamentul satisfăcător, 
dacă nu bun sau foarte bun, în ac
tivitatea studenților, dezvoltarea lor 
multilaterală nu se pot obține în 
afara unui regim de studiu și de 
viață echilibrat. Dozarea intensi
tății și durata efortului intelec
tual (aș zice și fizic) în procesul 
instructiv-educativ și mai ales stabili
rea unei proporții echilibrate în ra>- 
portul timpului afectat studiului, în 
care să intre și studiul individual — 
de adîncire și de reflecție — și timp 
liber reprezintă cerințe indispensabile 
pentru o bună activitate în pregătirea

judicioasă și la un nivel înalt a stu
dentului. Nu știu cum este organi
zat procesul de învățămînt la alte fa
cultăți, dar la facultățile noastre de 
medicină și în special la Facultatea 
de medicină generală studenții sînt 
suprasolicitați. Incepînd cu anul IV șl 
următorii, cînd toți acești studenți 
sînt și externi, sînt obligați ca la 
ora 7,30 dimineața să fie prezenți în 
spital, pentru stagiu pînă la orele 
11,30 și apoi să plece la cursuri la alte 
spitale din Capitală de la 12—14 zilnic. 
Apoi urmează masa, care cere depla
sare și timp și, de multe ori, iarăși 
cursuri sau lucrări practice sau cursuri 
facultative și eventual ședințe, avîrid 
o singură zi pe săptămînă liberă de 
la ora 15,30—16, în afară de sîmbăta. 
Este cazul și aici, ca și în alte fa
cultăți, să se întocmească o programă 
analitică judicioasă și bine repartizată, 
măcar 4—5 zile pe săptămînă după 
orele 15—16 să fie complet libere 
pentru studiu individual, pentru re
creeze, pentru sport și distracție și 
pentru completarea culturii generale 
și de specialitate.

Desigur că într-un viitor apropiat 
automatizarea industrială va duce ine
vitabil la reducerea substanțială a ore
lor de muncă în avantajul orelor de 
destindere, de completare și lărgire a 
orizontului profesional și intelectual. 
Avem însă datoria să ne îngrijim să 
creăm de pe acum, mai ales celor mai 
bine dotați, posibilitatea de a se instrui 
în școală și facultate în condiții de 
efort rațional, care va avea ca efect 
un randament intelectual sporit
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PAGUBELE
1N AVUTUL OBȘTESC 
NU SE LICHIDEAZĂ PRIN
„ARTIFICII SCRIPTICE

Au îndeplinit
pianul trimestrial

lei, care cu 
’ Cdncret, th»;

In „Scînteia" nr. 7531, din 22 no
iembrie 1967, în articolul „Rentabi
lizare prin păgubirca avutului ob
ștesc" arătam că beneficiul raportat 
pe 10 luni de I.C.I.L. Oltenia (direc
tor ing. Cornel Mașina) în valoare 
de 65 000 lei nu se datora, în tota
litate, efortului propriu al întreprin
derii și că la baza acestuia se aflau 
alte surse, nemobilizate prin planul 
financiar. Comentam, de asemenea, 
consecințele lipsei simțului de răs
pundere al unor salariați în gospo
dărirea valorilor materiale și bă
nești încredințate spre administrare, 
precum și urmările atitudinii tole
ranțe a conducerii acestei întreprin
deri față de gravele acte de risipă, 
de păgubire a avutului obștesc.

Potrivit îndatoririlor ce-i revin a- 
paratului de control financiar, m-am 
interesat în continuare de rezulta
tele financiare cu care și-a încheiat 
activitatea I.C.I.L. Oltenia (în pre
zent I.I.L. Dolj) în anul trecut, de 
mersul acestei întreprinderi în 1968. 
O primă problemă cercetată în amă
nunt, pe toate fețele, a fost aceea de 
a vedea dacă s-au obținut economii 
prin valorificarea rezervelor nemo
bilizate și cum au fost ele folosite. 
Evidențele contabile ale întreprin
derii consemnează : da, s-au obținut 
economii în valoare de peste 3 mi
lioane lei. La prima vedere, un fapt 
pozitiv. Cum s-au realizat însă a- 
ceste economii ? Din amortizări ne
plătite ca urmare a intrării în func
țiune cu peste 3 luni întîrzlere a fa
bricilor de produse lactate din Tr. 
Severin și Caracal, din alte chel
tuieli prevăzute fără nici o justifi
care în planul financiar, care nu au 
mal fost efectuate. Deci, mistifică
rile si jongleriile nu au fost curmate. 
Conducerea întreprinderii a conti
nuat să raporteze, fără pic de jenă, 
că s-au înregistrat... economii, fără 
să amintească însă că acestea nu se 
datoresc efortului propriu.

Dar, în articolul ammtit, mal pre
cizam că întreprinderii i s-a apro
bat pentru anul 1967. de către forul 
tutelar din Ministerul Industriei Ali
mentare, o pierdere planificată în 
sumă de 3 milioane LI, 
timpul s-a... metamorfozat, 
la o lună după expirarea anului 1967. 
Direcția generală a industriei laptelui 
din ministerul amintit, cu adresa 
nr. 420 624 din 2 februarie 1968. a 
comunicat I.I.L. Dolj că pierderile 
planificate ne anul trecut sînt în va
loare de... 2 000 000 Iei.

Cum se poate ca după expirarea 
i unui an să se comunice retroactiv alte 
cifre de plan ? (Nu am aflat nici un fel 
de explicații, pînă acum, asupra mo
dificării tardive și arbitrare a nive
lului pierderilor). In schimb, sub
stratul manevrei este lesne de în
țeles. întreprinderea a în.cheiat anul 
numai cu o pierdere de 1 989 000 lei, 
adică cu 11 000 lei „economie" la do- 
tația de stat, sumă apreciată ca o 
realizare mare în bilanțul contabil 
încheiat la 31 decembrie 1967.

Metoda nu poate sta în picioare. 
Si aceasta din mai multe motive, 
întreprinderea, la 30 septembrie 
1967. ca urmare a dezordinii în gos
podărirea valorilor materiale și bă
nești, înregistra o pagubă în avutul 
obștesc de 2 726 000 lei. Dacă 
irosit efectiv 2 726 000 lei. atunci 
se poate afirma — în bilanțul 
tabil — că pierderile sînt 
1 989 000 lei ? Au intervenit, cum 
neam, jongleriile și mistificările în 
hățișurile evidenței contabile. In
tr-adevăr, în perioada premergătoa
re încheierii bilanțului, prin artificii 
contabile s-a diminuat soldul pagu
belor cu peste 690 000 lei, suma tre- 
cîndu-se într-un cont botezat „ve
nituri de realizat". O asemenea în
registrare este imposibil de efectuat 
din punct de vedere economic. La fel 
de gravă este și manevra admisă de 
contabilul-șef. Gheorehiix M’halov- 
sehi, care a tolerat scăderea din ac
tivul întreprinderii a unor debitori 
cerți, solvabili, cu datorii relativ 
mici șt care trebuiau să fie lichidați, 
cum se spune în contabilitate. Prac
tic. aceasta înseamnă că aproape 
140 000 lei au fost ;,acoperiți" și tre
cut! la pierderi, pentru care s-a în
casat dotație de Ia bugetul statului.

Contabilul-sef a fost întrebat : ce 
l-a determinat să procedeze în acest 
mod ? A răspuns prompt că în acest 
scop a avut „dispoziție scrisă" d:n 
partea directorului controlului fi
nanciar al M.I.A., Gh. Postolea. Pen
tru argumente, ne-a prezentat un 
proces-verbal tras la șapilograf care, 
Intr-adevăr, purta semnătura direc
torului controlului financiar. Numai 
că acest proces-verbal a fost emis 
„în alb" la data de 26 ianuarie 1968, 
cu nr. 290 139, iar snme’e au fost 
completate cu cerneală, sume des
tinate să modifice soldul daunelor 
constatate. Proeesv’-verb»! s-a în
tocmit arbitrar, unilateral, la 29 ia
nuarie 1968, deci C't troi zile mai 
tîrzln. de către revizorii contabili 
din M.I.A., încălcîndu-se cele mai 
elementare regulî șî dispoziții legale 
cu privire la metodologia de con
trol, la modul de constitnire, urmă
rire șl lichidare a debitorilor. Accen
tuăm că notele contabile, care au 
denaturat situația financiară, au as
cuns neregulile, poartă semnătura 
contabitolui-șef. Pentru fals în acte 
publice, el trebuie să fie tras la răs
pundere, întrucît faptele sale sînt 
incompatibile cu funcția de mare 
responsabilitate pe care o deține. 
Consider că la fel se pune problema 
și în cazul directorului controlului 
financiar intern din M.I.A., care a 
abuzat de încrederea acordată, sem- 
nînd „în alb" niște acte destinate să 
inușamalizeze pierderile.

Directorul întreprinderii, ceilalți 
membri ai conducerii tehnice-admi- 
nistrative al acesteia cum s-au împă
cat cu denaturarea situației reale, de ee 
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Expoziție pe tema

datorită intrării 
funcțiune, cu 5 
mai devreme, a 
de-a treia hale

pre-

La I.I.L. Dolj

de materiale în schele, 
lichidarea pierderilor 
provenite din nerentabi- 
litatea unor unități din 
sectorul extracției 
unor produse 
de rafinării, 
mai judicioasă
de muncă, unitățile pro
ductive ale Ministerului 
Petrolului au realizat un 
volum de economii de 
peste 230 000 000 lei,

muncii
PLOIEȘTI. — Rezulta

tele obținute pînă acum 
în cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii în in
dustria petrolului sînt 
succint prezentate în ca
drul unei expoziții cu a- 
ceastă temă, deschisă re
cent la Ploiești. Astfel, 
ca urmare a aplicării 
unui complex de măsuri 
ce se referă la mai buna 
folosire a capacităților
.de producție, creșterea Jar. productivitatea .jenun- 
productivifății muncii, cii a crescut cu 5,6 la 
micșorarea consumului sută. S-a asigurat astfel

celora care au provocat irosirea ba
nilor statului ? Poate că nu au avut... 
timp să-i controleze. Dar, în acest 
caz. de ce nu s-au învrednicit să 
citească cel puțin actele și mate
rialele întocmite de salariații în sub
ordine, atunci cînd și-au pus sem
nătura și parafă pe ele ? Multe ne
reguli s-ar fi putut evita. De pildă, 
în raportul explicativ, la capitolul 
zece, anexat la bilanțul contabil din 
31 decembrie 1967, se scrie textual :

„Cauzele care au generat pagubele 
materiale se datoresc în cea mai 
mare parte depășirii consumului spe
cific pe unitatea de produs, pierde

rilor rezultate din scăzămintele pro
duselor în depozitele centrelor... 
Aceste depășiri de consumuri și 
pierderi de depozitare au, în cele 
mai rnulte cazuri, drept sursă prin
cipală neglijența salariaților însăr
cinați cu prelucrarea produselor și 
păstrarea lor, care nu respectă in
strucțiunile tehnologice și nu-și în
deplinesc în mod conștiincios atri- 
buțiunilc de serviciu. Sînt șefi de 
centre care pleacă zile la rînd de la 
locul de muncă, lăsînd în secții oa
meni necompetenți, care nu pot efec
tua o bună recepție calitativă a ma
teriei prime...". Mai departe se pre
cizează : „In anul 1967, întreprinderea 
a înregistrat o pagubă deosebită, pro
venită din lipsa de ambalaje la sec
ția Fabricii de produse lactate Cra
iova, gestionar Marin Popescu, care 
într-un interval de timp destul de 
scurt a produs daune 
inițial de 127 000 lei, 
tarior suma să se 
155 203 lei".

Faptele menționate, 
luate și îndulcite față 
ce . domnește în această unitate, pot 
fi consultate de Direcția generală a 
industriei laptelui în raportul expli- . 
cătiv remis Ta timpul său și anexat 
la bilanțul din 31 decembrie 1967. 
Care a fost poziția conducerii aces-

întreprinderea textilă din Galați Tn fotografie : noua hală intrată parțial în funcțiune (Foto : S. Cristian)

(Urmare din pag. I)
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Diformitate. Dacă există totuși dife
rențe de recoltă, aceasta se datoreș- 
te numai unor cauze care țin 
competența și conștiinciozitatea 
care lucrează cadrele de conduce
re, specialiștii. Deci sarcina comi
tetului județean de partid, a organi
zațiilor de partid de la sate este de 
a desfășura o intensă muncă politică 
și organizatorică în rîndul tuturor 
celor ce muncesc pe ogoare — coo
peratori, lucrători din I.A.S. și S.M.T , 
specialiști — pentru ca peste tot, in 
fiecare unitate agricolă de producție, 
să fie utilizate toate mijloacele în ve
derea valorificării tot mai depline a 
rezervelor mari de creștere a pro
ducției agricole.

In agricultura județului sectorul 
cooperatist este preponderent. De a- 
ceea atenția comitetului județean 
este îndreptată spre îmbunătățirea 
activității în acest sector. Ca urmare 
planurile de producție pe acest an 
au fost întocmite mai judicios, au 
fost defalcate pe brigăzi și echipe 
pentru a se putea generaliza, la 
toate culturile, aplicarea retribuirii 
suplimentare. Este cunoscut că rea
lizarea sarcinilor din planul de pro
ducție este legată în cea mai mare 
măsură de perfecționarea democra
ției cooperatiste pentru ca toți coo
peratorii să participe Ia conducerea 
treburilor obștești. Trebuie spus că 

a neglijat 
a activității sale, 
mult de unele 

Desigur, este 

uniunea județeană 
această latură 
ocupîndu-se mai 
aspecte tehnice, 
mult mai ușor să transmiți o in
dicație cu privire la executarea unei 
lucrări decît să analizezi modul cum 
acționează adunarea generală sau 
cum își duce la îndeplinire sarcinile 
consiliul de conducere. Așa se și 
explică de ce în unele cooperative a- 
gricole nu s-a reușit ca adunările ge
nerale să dezbată în profunzime cele 
mai importante probleme ale pro
ducției, de ce unele consilii de con
ducere se întrunesc rar, iar unii pre
ședinți nu-și îndeplinesc atribuțiile 
ce le revin. Comitetul județean de 
partid este hotărît să îndrume acti
vitatea uniunii cooperatiste spre re
zolvarea multiplelor probleme pe

numai 
trecut la măsuri hotărîte, dar a fă
cut totul pentru a continua 
realitatea. Și în cursul lunii 
ianuarie 1968 a fost trecută direct pe 
costuri suma de 359 274 lei, debitori 
cerți, a căror situație nu s-a clari
ficat. Este timpul să se pună capăt 
acestor acte de păgubire sistematică 
a economiei naționale. Este cazul ca 
organele competente să cheme la răs
pundere pe acei care au 
și au întreținut daunele 
statului.

Vldduț PAULINI 
directorul Direcției 
de control și revizie 
nr. 8 Craiova 
din Ministerul Finanțelor

Nota redacției : 
1968, deci după mai 
de la publicarea articolului „Renta
bilizare prin păgubirea avutului ob
ștesc", am primit la redacție urmă
torul răspuns din partea tovarășu
lui dr. C. Stoian, director general în 
Ministerul Industriei Alimentare, în 
care se spune, printre altele :

„Direcția generală a industriei lap
telui a delegat un colectiv care a 
analizat la întreprindere activitatea 
acesteia. Așa cum rezultă din in
formarea alăturată (se anexează o 
informare de 17 pagini și o notă de 
măsuri — n.r.) analiza făcută a scos 
în evidență unele rezultate pozitive, 
reflectate în îmbunătățirea situației 
economico-financiare a I.C.I.L. Cra
iova, ca și unele greutăți și defi
ciențe în activitate.

Vă rugăm să rețineți — se spune 
în încheierea scrisorii — că lichidarea 
aspectelor negative ce se mai mențin 
în activitatea I.C.I.L. Craiova va fi 
în continuare în atenția noastră, ur- 
mărindu-se ca rezultatele pozitive 
obținute pînă în prezent-să fie con
solidate și mult îmbunătățite, astfel 
îneît în anul 1968 să se asigure rea
lizarea integrală a beneficiului pla
nificat întreprinderii."

întrebarea redacției : Tovarășe dr. 
C. Stoian. dv. ați fost la Craiova, cu
noașteți starea reală de acolo, - sa.u 
ați redactat din birou răspunsul îna
intat ziarului ?

carc le ridică perfecționarea demo
crației cooperatiste.

Ih agricultura județului lucrează 
circa 500 specialiști cu studii superi
oare și tot atîția tehnicieni agricoli. 
Cea mai mare parte dintre ei 
muncesc pe teren, în unitățile a- 
gricole, aducînd o contribuție impor
tantă la sporirea producției. în con
dițiile noii organizări administrativ- 
teritoriale a țării, se impune să 
fie ridicată răspunderea specia
liștilor din unități pentru timpul și 
modul în care se execută lucrările. 
Comitetul județean de partid a în
drumat direcția agricolă să asigure 
punerea la curent a specialiștilor cu 
tot ce este nou în știință și tehnică, 
în acest scop, casa agronomului va 
deveni nu numai o instituție care 

în miezul problemelor economice
să-i instruiască pe specialiști, ci și un 
mijloc prin care să fie stimulați să 
muncească mai bine.

în condițiile Bărăganului, unde cea 
mai mare parte a lucrărilor agricole 
se execută mecanizat, lucrătorii din 
S.M.T. efectuează un mare volum de 
lucrări și aduc o contribuție însem
nată la sporirea producției în coope
rativele agricole. Nu este mai puțin 
adevărat că unii tractoriști nu se 
uită în urma mașinii, neinteresîndu-i 
calitatea lucrărilor efectuate. Acest 
lucru are urmări negative asupra 
producției. De aceea, comitetul ju
dețean se ocupă îndeaproape de îm
bunătățirea muncii politice în rîndul 
mecanizatorilor. în egală măsură se 
urmărește și ridicarea pregătirii lor 
profesionale pentru ca mecanizatorii 
să devină nu numai buni mecanici 
ci și agronomi pricepuți, care să cu-

SLATINA.— Colec
tivul uzinei de alu
miniu Slatina a înde
plinit planul de pro
ducție pe primul tri
mestru al anului cu 
11 zile mai devreme. 
Se prevede ca pînă la 
sfîrșitul lunii martie 
să fie realizată o pro
ducție suplimentară 
de peste 2 000 tone 
aluminiu. Sporul de 
producție va fi reali
zat ..........."
în 
luni 
celei 
de electroliză, 
cum și aplicării mă
surilor de organizare 
științifică a produc
ției și a muncii.

PLOIEȘTI. — Cel 
mai tînăr obiectiv al 
chimiei românești — 
Combinatul petrochi- 
mic-Ploiești, a anun
țat luni realizarea la 
toți indicatorii a sar
cinilor de plan pe 
primele trei luni ale 
anului.

Prevederile trimes
triale 
marfă 
casată 
pășite, 
ceastă
7 000 000 
produs peste planul 
la zi însemnate can
tități de polietilenă, 
anhidridă ftalică, gli-

la producția- 
vîndută și în- 
au fost de- 
pînă la a- 

dată, cu peste 
lei. S-au

noască cerințele plantelor și căile 
prin care se pot obține recolte mari.

O atenție deosebită este acordată 
întreprinderilor' agricole de stat, uni
tăți care dispun de o bună parte din 
suprafața agricolă a județului. Cu 
toate succesele realizate pînă acum, 
întreprinderile agricole de stat nu 
au răspuns prin producțiile obținute 
nivelului de dezvoltare a' bazei teh
nice și materiale de care dispun. De 
aceea, organizațiile de partid trebuie 
să se ocupe îndeaproape ca în secto
rul dc stat al agriculturii să se res
pecte principiile elaborate de Plenara 
din martie 1967 a C.C. al P;C.R. în 
acest scop se combate atît tendința 
unor conducători de întreprinderi de 
a limita atribuțiile șefilor de fermă, 
cît și unele manifestări ale acestora 

care, avind autonomie în desfășura
rea procesului de producții, încalcă 
unele obligații cum ar fi, de exem
plu, folosirea și îngrijirea mașinilor, 
întrucît este vorba de un sector pu
ternic al agriculturii județului, tre
buie rezolvate și aici o serie de pro
bleme. Am în vedere în primul rînd 
investițiile, deoarece darea în folo
sință a unor obiective se amină me
reu. în același timp, se impune- ca 
Departamentul întreprinderilor. agri
cole de stat să îmbunătățească con
tinuu metodele de muncă cu unită
țile. Aceasta întrucît dacă acum de 
la Departament nu mai vin și nu 
se mai cer prea multe adrese, s-au 
înmulțit, în schimb, notele telefonice 
a căror rezolvare răpește mult timp 
specialiștilor.

Extinderea irigațiilor constituie una 
din principalele acțiuni care se des

coli și alte produse 
petrochimice de înal
tă puritate. Totodată, 
au fost obținute 
8 000 000 lei economii 
la prețul de cost și a- 
proape 15 000 000 lei 
beneficii peste plan.

Succesul petrochi- 
miștilor 
este rodul aplicării 
unor măsuri eficiente 
privind folosirea mai 
completă a capacită
ților de producție, 
creșterea productivi
tății muncii, valorifi
carea superioară a 
materiei prime și uti
lizarea judicioasă a 
forței de muncă.

(Agerpres)

rentabilizarea — in a- 
ceastă perioadă — a 
trusturilor de extracție 
Tîrgu Jiu și București, 
precum și a rafinăriei din 
orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej.

In baza complexului 
de măsuri ce von conti
nua să fie aplicate’se es
timează că, în pețioada 
actualului cincinal,Ivor fi 
realizate resurse noi în 
valoare de. circa țn’mi
liard lei.

(Agerpres)

B I B Q O H
fășoară în județul Ialomița. Dacă se 
au în vedere și lucrările care se fac 
cu mijloace proprii ale cooperative
lor agricole rezultă că în total în 
următorii ani suprafața irigată va 
atinge 250 000 ha, ceea ce reprezintă 
64 la sută din suprafața arabilă a ju
dețului. Conducerea partidului a indi
cat ca sistemul de irigații de la Jegălia 
să fie terminat încă în acest an, în 
loc de 1969. De aceea este necesar 
ca în timpul cel mai scurt să se asi
gure utilajele necesare. Avîndu-se 
în vedere faptul că se irigă o supra
față atît de mare, se pune cu deose
bită acuitate problema pregătirii ca
drelor care să lucreze la irigarea 
culturilor, domeniu în care județul 
Ialomița este deficitar. In această 
privință este necesar un sprijin sub-

stantial din partea Consiliului Supe
rior al Agriculturii, astfel ca pregă
tirea acestor cadre să se realizeze pe 
măsura intrării în funcțiune a siste
melor de irigat.

In aceste zile una din cele mai im
portante sarcini care revin comite
tului județean de partid, uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole și 
direcției agricole constituie buna 
desfășurare a lucrărilor agricole de 
primăvară, întrucît de aceasta de
pinde recolta acestui an. Ca urmare 
a eforturilor depuse de lucrătorii din 
I.A.S. și S.M.T., de membrii coope
rativelor agricole, într-un timp scurt 
s-a reușit să se însămînteze în între
gime mazărea pe 8 485 ha, sfecla de 
zahăr pe 6 010 ha. De asemenea, se
mănatul lucernei s-a făcut în pro
porție de 89 la sută, floarea-soarelui 
— 37 la sută, legumelor — 75 la sută. 

Cînd apar refuzurile de mărfuri 
pentru calitatea lor necorespunzătoa
re ? în momentul în care nu se in
tervine energic la recepția materiilor 
prime și materialelor, cînd se tole
rează defecțiunile în fazele procesu
lui de producție, cînd oamenii de la 
C.T.C. trec cu vederea și dovedesc 
clemență, cu totul nejustificată, față 
de nerespectarea prescripțiilor cali
tative. Aceasta este una din... defi
nițiile refuzurilor, formulată de un 
inginer de la Combinatul de 
cauciuc Jilava. Intre altele, trebuie 
spus că această unitate a Ministeru
lui Industriei Ușoare a consemnat, 
în primele două luni din 1968, 33 re
fuzuri, ce însumează 455 217 lei.

— Suma este importantă, ne relata 
tov. George Iacinte, șef serviciu fi
nanciar. Totuși, comparativ cu între
gul an 1967, cînd scriptele arătau 151 
refuzuri, în valoare de aproape 5 
milioane lei, se pare că acum se con
stată un progres.

Firește, e un progres ! Dar, dacă 
se va merge în acest ritm, de 455 217 
lei refuzuri pe două luni, pînă la 
sfîrșitul anului suma lor s-ar putea 
ridica din nou la... aproape 3 mili
oane lei. Mai este acesta un „pro
gres" ?

— Să vedeți, a adăugat interlocuto
rul nostru. Cele 455 217 lei, ce le-ațl 
menționat, reprezintă totalitatea refu
zurilor pentru calitate necorespunză
toare stabilite inițial. Din acestea, 
însă, cea mai mare parte s-au solu
ționat favorabil pentru noi.

Emil Șelescu, șef serviciu plan :
— Orice „corectiv" am încerca să 

aducem valorilor refuzate — indife
rent dacă ele au rămas definitive sau 
au trecut sub eticheta soluționatelor 
— faptul în sine nu poate fi esca
motat. Cauzele apariției acestui fe
nomen sînt mai multe. Una cred 
însă că e necesar a fi amintită : 
lipsa de perseverență în analizarea: 

-"- și luarea operativă a măsurilor ce' 
se impun de fiecare dată cînd calita
tea producției este periclitată.

Revenind la cele spuse de șeful ser
viciului financiar, ni s-a arătat că 
refuzurile lichidate cumulează, după 
două luni din 1968, 217 543 lei. Ce în
seamnă, de fapt, „soluționare" ? Pen
tru cele 1 500 perechi galoși refuzați 
de O.C.L. Rîmnicu Vîlcea, „soluțio
narea" a reprezentat returnarea, re
sortarea, remanierea sau înlocuirea 
galoșilor necorespunzători și, în final, 
retrimiterea întregului lot la bene
ficiar. Aceeași suită de „re“-ope- 
rații au necesitat și cizmele 
zate în această perioadă de 
Curtea de Argeș, ca și de alți 
ficiari. Insă, pentru cea mai 
parte a refuzurilor lichidate, 
deplasări și interminabile negocieri, 
soluționarea a însemnat încasarea 
contravalorii produselor respective cu 
întîrziere, chiar și de peste 30 zile, 
interval în care sume importante au 
stat blocate, croind greutăți finan
ciare combinatului din Jilava.

Cît despre diferența de aproape 
240 000 lei, refuzuri rămase definiti
ve, aceasta reprezintă o sumă ireme
diabil pierdută.

Soluționate, în litigiu sau definitive, 
refuzurile pentru calitatea necores
punzătoare au ca numitor comun

refu- 
I.C.R. 
bene- 
mare 
după

iar din cele 207 172 hectare ogoare 
de toamnă au mai rămas de grăpat 
circa 5 000 hectare. In mare măsură 
s-a recuperat rămînerea în urmă a 
lucrărilor agricole, cauzată de întîr- 
zierea desprimăvărării ca și de unele 
defecțiuni organizatorice. Comitetul 
județean urmărește, în continuare, 
însămînțarea, în limitele timpului 
optim, a tuturor culturilor pentru a 
se realiza în întregime suprafețele 
destinate fiecărei plante. De aseme
nea, grăpatul ogoarelor de toamnă 
s-a făcut aproape în întregime dar 
lucrarea nu este peste tot la nivelul 
calitativ necesar. în condițiile unei 
primăveri ca aceasta, cînd rezerva 
de umiditate din sol este mai mică - 
decît cea din anul trecut, este nece
sară a preocupare mai mare pentru 
realizarea unei înalte calități la toate 
lucrările care se execută în cîmp.

înfăptuirea marilor sarcini care 
stau în fața agriculturii, atragerea 
maselor la realizarea lor presupune 
perfecționarea continuă a metodelor 
de muncă a organelor și organizații
lor de partid. Biroul județean de 
partid a adoptat, așa cum ne-a indi
cat conducerea partidului, un stil de 
muncă operativ, desfășurîndu-și ac
tivitatea direct pe teren, fără inter
mediari, ceea ce îi dă posibilitatea 
nu numai să urmărească amănunțit 
diferitele probleme care se ridică în 
legătură cu desfășurarea activității 
în unitățile agricole, ci și să le re
zolve cu operativitate și răspundere, 1 
S-a realizat o legătură directă cu ca
drele de conducere din direcția agri
colă și uniunea județeană a coope
rativelor agricole, cu alte organe, 
ceea ce permite ca nici un sector de 
activitate să nu rămînă în afara 
preocupărilor biroului județean de 
partid. Ne vom strădui să ne perfec
ționăm, în continuare, metodele și 
stilul de muncă pentru a realiza o 
îndrumare competentă a agriculturii 
județului și înfăptuirea, pe această 
cale, a marilor sarcini, pe care parti
dul le-a pus în fata agriculturii. De
punem eforturi susținute pentru ca 
județul Ialomița să devină în scurt 
timp un centru înaintat al agricul
turii tării, un mare producător de 
cereale, plante tehnice, legume și 
produse animaliere. 

lipsa inițială de atenție, de respon
sabilitate față de normele calitative 
unanim recunoscute. în cadrul in
vestigațiilor, s-au semnalat și anu
mite încercări nereușite de deviere 
a răspunderilor, ca cea schițată de 
ing. Eugenia Protopescu, din cadrul 
serviciului C.T.C. :

— La noi în combinat, calitatea 
scăzută a unor produse se datorează 
masivei fluctuații a personalului și 
caracteristicilor uneori necorespun
zătoare a materiei prime.

Este adevărat, în anul care a tre
cut au plecat 575 muncitori și au fost 
angajați alți 650. O asemenea fluc
tuație nu poate fi de bun augur pen
tru o calitate superioară a produse
lor. Dar, la combinatul din Jilava 
s-au închis toate canalele de risipă, 
de concesii pe fluxul tehnologic sau 
la recepția materiei prime și a ma
terialelor ? In fața unei asemenea în
trebări, inginera de la serviciul 
C.T.C. a adăugat :

— Desigur, trebuie menționată și 
nerespectarea, în unele cazuri, a pro
cesului tehnologic. Și, poate că... și 
serviciul C.T.C. a avut, uneori, unele 
scăpări.

Deci, „scăpări". Cum se concreti
zează ele ? La controlul interfazic — 
deși ni s-a spus că se execută — în 
1968 nu au existat nici un fel de re
fuzuri ale C.T.C. In schimb, la cel 
final, s-au refuzat mărfuri în valoa
re de 320 000 lei. Ni s-au dat asigu
rări că marfa respectivă a fost re
maniată și numai după aceea a fost 
depozitată. De unde au apărut însă 
aceste acte de neglijență ? Există 
vreo explicație plauzibilă a modului 
neglijent de efectuare a C.T.C.-ului 
interfazic ? Iată unele întrebări la 
care se așteaptă un răspuns compe
tent din partea conducerii combina
tului.

Mai ales că alte întreprinderi au so
luționat de mult și pentru totdeauna 
chestiunea' fragilă a refuzurilor’ de 
mărfuri. De pildă, la fabrica de pie
lărie și încălțăminte „Dîmbovița"; tot 
din București.

— Refuzurile persistau acum vreo 
4—5 ani, ne spunea tov. Cornel Po
pescu, inginer șef adjunct Ja „Dîm
bovița". Nu le-am considerat... in
failibile. Azi ele au dispărut aproape 
cu desăvîrșire. Au fost înlăturate 
concomitent și implicațiile de mari 
adîncimi ale acestora, pe linie de 
producție și financiară.

Lichidarea refuzurilor nu a fost de
loc facilă. S-a pornit însă de la ideea 
că supremul judecător e consumato
rul, că nu poate exista producție 
de dragul... producției. (Nu întîmplă- 
tor, azi, marca „Mondial" — marca 
comercială a fabricii de pe cheiul 
Dîmboviței — e una dintre cele mai 
solicitate de consumatori). Primul pas 
l-a constituit adaptarea în producție 
a unei largi și variate game de sorti
mente și modele, în conformitate cu 
moda, executate la un înalt nivel ca
litativ. Confruntarea decisivă cu 
populația are întotdeauna loc mai 
întîi prin intermediul magazinului 
propriu de prezentare 
Iar verdictul sau orice 
vație devine condiție 
criteriu de recepție.

altă parte, a intervenit tov. 
inginerul șef al întreprin- 
sîntem o fabrică integra- 
cea mai mare parte a se-

și desfacere, 
fel de obser- 
de producție.

— Pe de 
Ion Iorga, 
derii, noi 
tă. Adică, 
mifabricatelor se produc tot aici. Iar 
aceste produse primare trebuiesc ob
ținute la un înalt nivel calitativ. Pen
tru că, altfel, ne furăm singuri că
ciula.

In ceea ce privește producția pro- 
priu-zisă — de bază — întărirea exi
genței în toate compartimentele și 
secțiile de producție, de concepție și 
execuție, respectîndu-se în cele mai 
mici detalii modelele omologate și 
contractate, dublată și de un exigent 
control tehnic de calitate — la tăbă- 
cărie, în secțiile de croit, cusut sau la 
controlul final — constituie ca
racteristici ale eforturilor conver
gente pe linia unei înalte cali
tăți. Ele explică, totodată, eliminarea 
aproape completă a refuzurilor, dar și 
înalta eficiență a activității acestei 
fabrici producătoare a bunurilor de 
consum.

In investigațiile întreprinse 
ne-am lovit de un obstacol neprevă
zut : în majoritatea 
volumul refuzurilor 
necorespunzătoare, 
două luni din acest 
nivele de ordinul a 
numai rareori a sutelor de mii de lei. 
De aceea, se remarcă tendința mini
malizării acestor aspecte profund an- 
ti-economice. In antiteză, vom pro
nunța numai o cifră : 9,7 milioane lei. 
Atît reprezintă doar în luna ianuarie 
volumul acestor refuzuri înregistrate 
în întreprinderile industriale ale ora
șului București. Deci, 9,7 milioane lei 
au fost scoase din circuitul economic, 
au provocat interminabile discuții, li
tigii și pierderi financiare. în final, o 
parte din aceste produse au fost „rea
duse la viață". Dar, cu cîte eforturi? 
Ca urmare, preîntîmpinarea refuzuri
lor nu este deloc o problemă minoră. 
Analiza lucidă și obiectivă a tuturor 
laturilor activității de producție în 
vederea depistării cauzelor proastei 
calități, se înscrie printre problemele 
esențiale ale conducerilor întreprin
derilor. Pentru că lansarea pe piață 
numai a produselor de calitate supe
rioară e o dovadă de maturitate, da 
răspundere față de populație.

Dan MATEESCU.

întreprinderilor 
pentru -calitatea 
consemnate pe 
an, se mențin la 
zecilor de mii și
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dhmibm publică privind dezvoltări

Învățămîntului de cultură generala

pmssMÂi si mx

Prof. Neculai IRIMIA 
directorul Școlii generale nr. 6 —

Piatra Neamț

A Răpirea fecioarelor : PATRIA — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
BUCUREȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18.45; 21.
O Eu, eu, eu... șl ceilalți : REPU
BLICA — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45: 
21,15.
o Pentru cîțiva dolari In plus : 
LUCEAFĂRUL — 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45, FESTIVAL - 0; 12; 15; 18; 21, 
FEROVIAR - 8; 10,30; 13,15; 15,45; 
-----  * EXCELSIOR — 9,30;

20, MELODIA -

Preocuparea pentru stabilirea criteriilor și modali
tăților de acordare a gradelor didactice — inclusă în 
Studiul priyind dezvoltarea învătămîntului de cultură 
generală — concordă cu tradițiile și exigențele 
actuale ale școlii românești. De aceea, este greu să 
subscriem la ideea — exprimată de unii autori în 
materialele publicate în presă pe marginea Studiului
— că se poate suprima orice examen și probă prac
tică, acordîndu-se gradele didactice numai pe baza 
aprecierii, printr-o simplă inspecție specială.

Nu e mai puțin adevărat însă că este o realitate fap
tul că actualul sistem de calificare și de acordare de 
grade didactice prezintă insuficiente ce trebuie înlă
turate. Problema este însă cu mult mai complexă și 
nu aș dori să-i sărăcesc conditionarea și implicațiile. 
Propunerea din Studiu — a organizării cursurilor post
universitare pentru actualizarea pregătirii profesorilor
— este o necesitate de mult simtită ; dar cred că vor 
trebui aici rezolvate probleme destul de complexe. Un 
singur exemplu : cel mai bun lector din universitate, 
lipsit însă de cunoașterea și experiența problemelor 
școlii și ale învățămîntului general în etapa actuală 
de mari prefaceri, va întîmpina greutăți în prezenta
rea eficientă a unor prelegeri, în fata profesorilor că
rora experiența vastă, îndelungată, le conferă o anu
mită modalitate și siguranță în înțelegerea unitară 
dintre teorie și practică. De aceea corpul profesoral al 
profesorilor cred că va trebui să aibă în componenta 
sa atît oameni cu titluri universitare, cît și oameni 
cu experiența nemijlocită a învățămîntului general.

Este foarte important ca. în genere, în acordarea 
gradelor să se abandoneze metoda examenelor școlă
rești. După părerea mea, ar fi de dorit să se instau
reze metoda colocviilor de largă și profundă analiză, 
de interpretări și de aplicații multilaterale, pe baza 
unor lucrări științifice personale, care să servească 
practicii și îmbunătățirii învățămîntului din tara noas
tră. Evident, o asemenea metodă cere din partea can
didatului o pregătire vastă și multilaterală, incompa
rabil mai eficientă, dar și mai pretențioasă decît un 
examen de cunoștințe limitate. în plus, lucrările de 
grad, ca sinteză a unor preocupări științifice legate 
nemijlocit de problemele școlii și învătămîntului, ar 
trebui să capete o pondere deosebită prin ipotezele și 
soluțiile preconizate.

în examenele de grad, cea de-a doua componentă 
ar trebui s-o constituie, în mod necesar, aprecierea 
prin inspecția specială asupra lecțiilor și a activității 
practice în genere. Cu prilejul acestora, propun ca ce
rințele să fie dozate și ierarhizate de la grad la grad.

Cred că e de dorit să se 
mult ideea că acordarea 
un proces bilateral. în care 
învătămînt la care participă 
port calitativ. Această nouă
sesia unui grad didactic, trebuie să reprezinte un plus 
de valori pentru fiecare din cei doi factori implicați.

Studiul privind dezvoltarea învătămîntului de cul
tură generală — în genere judicios — nu oferă, după 
părerea mea, soluții satisfăcătoare pentru îmbunătăți
rea muncii directorilor de școală- care răspund pentru 
desfășurarea întregului proces instructiv-educativ. 
După cum se știe, situația directorilor de școli este 
în prezent foarte diferită. în unitățile cu un număr 
mai mare de elevi sînt 3—4 directori, total sau parțial 
degrevați de ore, precum și un numeros personal 
tehnic-administrativ : 2—3 secretari, un arhivar, 1—2 
laboranți, 1—2 contabili, 1—2 bibliotecari, un adminis
trator, un cadru mediu sanitar. Nu aceeași este situa
ția la școlile generale cu 200—400 elevi. Aici, funcțio
nează un singur director obligat să predea la clasă 
3 ore săptămînal, ajutat în treburile administrative de 
un secretar cu o .jumătate de normă. De fapt, toate 
sarcinile administrative pe care le au școlile mari cu 
aparat tehnic de 8—12 persoane, le au proporțional și 
școlile mai mici. în acest din urmă caz însă directo
rul devine și contabil, secretar, administrator, maga
zioner și uneori chiar casier. Cînd să mai fie și pro- • 
fesor, educator în adevăratul sens al cuvîntului ? Pen
tru mine, ca director al unei școli mici, sfîrșitul anu
lui financiar este un adevărat calvar. La fiecare sfîrșit 
de an trebuie să se scrie nominal cele 3 000 de arti
cole de inventar, să se vadă la fața locului, să se 
scadă, să se adune etc (Unele materiale didactice, 
deși de același fel, diferă uneori numai ca preț, doar 
cu un ban — diafilme de 3,24 lei și de 3,25 lei — si 
atunci trebuie menționate separat). Nu mai vorbesc de 
faptul că postul de secretar este ocupat periodic și de . 
scurtă durată de diferite persoane, pînă ce își găsesc 
alt serviciu cu normă întreagă.

Fată de cele arătate mai sus și pentru înlăturarea 
anomaliilor existente propun următoarele :

— inspectoratele școlare județene să aibă un servi
ciu financiar-administrativ care să îndrume acest 
compartiment din activitatea școlilor, elaborîndu-se o 
legislație simplificată privind administrația școlilor ;

— școlile și unitățile preșcolaie care sînt mai apro
piate, din orașe, să aibă o singură conducere și admi
nistrație. contabilitate și gestiune proprie ; astfel, 4—5 
unități ar putea fi conduse de 1—2 directori (fată de 
7—8 în prezent), cu personalul administrativ existent 
sau chiar mai puțin : în comune, să fie o singură con
ducere și administrație a școlilor, cu 1—2 directori și 
personal tehnic-administrativ.

— arhiva școlară să fie centralizată în diferite cen
tre.

în felul acesta directorii! școlilor vor avea timpul 
necesar -să-si. realizeze adevărata menire: îndrumarea 
procesului instructiv-educa'tiv.

ESTRADA

18,30; 21,15,
12, 14,45; 17,30 
9,30; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
A Eroii de la Telemark : CAPI
TOL - 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, 
AURORA — 9,30; 12; 15; 17,45; 20,30, 
FLAMURA - 8.15; 10,45; 13,15:
15,45; 18,15; 20,30.
e Hocus-pocus : VICTORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, GRIVIȚA 
(completare Io, Mircea Voievod) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20.30.
A Post-Sezon : CENTRAL — 9,30: 
12,15; .15; 17,45; 20,30.
• Codin : CINEMATECA
12.30.
0 Cu toată viteza. înainte ! : LU
MINA — 8,45—16,80 în continuare ; 
18,45; 20,45. MODERN (completare 
Atențiune, ciuperci !) — 9,30; 11.45; 
14; 16,15; 18,30: 20.45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9: io.
• Leul african : DOINA (comple
tare Nălcă pleacă la București) — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, TIM
PURI NOI (completare Legenda) — 
9; 10.30; 12,15; 14; 15,45; 17,30; 19,15; 
21.
• O sută unu Dalmațieni : UNION 
(completare Nălcă șl veverița) — 
10; 15,30; 18; 20,30.
A O lume nebună, nebună, nebu
nă : CIULEȘTI - 10; 16; 19,30, TO
MIS — 8; 11; 14; 17; 20,15, VOLGA
— 9,45—13 în continuare ; 16,45; 20.
• Două bilete Ia matineu : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia) — 14; 16; 18; 20,15, 
FLOREASCA (completare Pilule II)
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cînd tu nu ești : DACIA (com
pletare Creierul) — 8,30—16,30 In 
continuare ; 18,43; 21.
• Muzicantul : BUZEȘTI (comple
tare Lupta internă a speciilor) — 
10; 15,30; 18; 30.30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : 
CRINGAȘI (completare încercări)
— 15,30; 18; 20,30, COȚROCENI
(completare Dați-mi un calmant)
— 10; 14,30; 16.30; 18.30; 20,30.
A Blestemul rubinului negru : 
CEGI - 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, DRUMUL SĂRII — 10 
17,30; 20.
A Sfîntul la pîndă: GLORIA (com
pletare Orizont științific nr. 1/1968
— 9; 11,15; 13,30; 1G; 18,15; 28,30. 
MIORIȚA (completare Flora aus
traliană) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, ARTA (ompletare Pli
nea noastră) — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15; 20,30.
A Careta verde : UNIREA (com
pletare Orizont științific nr. 12/ 
1967) — 16; 18,15; 20,30.
A Am întîlnit țigani fericiți : FLA
CĂRA (completare Salut. Kenya 1)
— 15,30: 18; 20,30.
A Valetul de pică : VITAN (com
pletare Lauri celor mai buni) — 
10; 14,30; 16.30; 18,30; 20.30, LIRA 
(completare Orizont științific nr. 
1/1968) - 10: 15,30; 18; 20.30.
A Cei șapte samurai t POPULAR
— 10; 15; 18; 20,45.
A Dimineți de iarnă : MUNCA 
(completare Miracole) — 16.
A Tudor (ambele
— 10; 18.

serii) t MUNCA

rn Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Heidelbergul de altădată — 19,30. (sala Studio) : Părinții 
teribili - 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric 
— 20.
C Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Petru Rareș 
— 15, (sala Studio) : Jaguarul roșu — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Păcală — 
9,30, Nota zero la purtare — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Uriel Acosta — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematogra
fică „I. L. Caraglale" : O noapte furtunoasă — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : lar-
------  • piticului Clip — 10, (sala din str. Academiei) :

1 din Oz - 17.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam și Eva Ia 
revistă — 19,30.
e Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Mos
cova

E marocul P
Vrăjitorul

a 'T’nntrnl

17.30 — Pentru cei mici :
„Știți să desenați, copii 7 — în căutarea Inei“ 
dc Octav Pancu Iași.
Filmul de desene animate „Aventurile lui 
Joe" (I)

18,00 — în direct
Casele de vacanță
Transmisiune de la C.I.L. — Bacău.

10.30 — Curs de limba franceză (lecția a 9-a).
— TV pentru școlari :

„De la 1 la 1.000.000.000".
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.

Publicitate.
— Film serial ; „Thlerry la Fronde".
— Album de poezie.

Sonete din lirica universală.
— Reportaj filmat : Dincolo de vîrsta stejarului.
— Istoria teatrului universal — Maxim Gorki. 

Prezintă : Conf. univ. dr. Ovidlu Drlmba.
— Romanțe.

Cîntă o formație condusă de Ionel Budlșteanu.
1 Soliști : Angela Moldovan și Traian Uilecan.
r 22,50 — Telejurnalul de noapte.

Cooperația meșteșugărească

Cind le va materializa in magazine?

Recent, a luat ființă în București 
un nou teatru de estradă care poartă 
numele unui prestigios compozitor : 
Ion Vasilescu. Era de așteptat ca 
acest teatru sâ se impună, la primul 
său spectacol, cu un stil nou, să des
trame spiritul rutinier, comod, pro
vincial, care apasă, de Ia o vreme, 
genul. Dar cel dintîi spectacol al 
noului teatru de estradă, „Adam și 
Eva Ia... revistă", nu este nici mai 
bun, nici mai interesant decît alte 
spectacole, înregimentîndu-se în 
lunga serie a reprezentațiilor 
cenușii, fastidioase, mediocre. E 
drept, teatrul „Ion Vasilescu" de
ține, la debut, mai puține posi
bilități — artistice și materiale 
— de a deschide drumuri inedite, dat 
fiind că el moștenește întreg baga
jul, de neinvidiat, al fostei secții de 
estradă a teatrului „Barbu Delavran- 
cea". Totuși, eforturile de înnoire, de 
sporire a calității sînt mult prea slabe 
în raport cu programul și rosturile 
unui teatru nou. Momentul Ion Vasi
lescu, interpretat cu simplitate și li
rism de către Dorina Drăghici, micul 
recital al lui Nicolae Nitescu, reve- 
lînd valențe ale unui cîntăreț ce 
părea la un moment dat iremediabil 
atins de manierism, unele apari
ții ale Aidei Moga (deși cîntăreața 
a fost de data aceasta în eclipsă de 
voce) timbrul plăcut al lui Ion Ul- 
meanu sau cîteva stilizări inspirate 
în scenografia lui Sorin Popa ilus
trează, într-o măsură, eforturile de 
care aminteam.

Dar ele sînt izolate într-o masă a- 
glomerată de poncife și platitudini. 
Mai întîi, poncifele cuvîntului. Zbo
rul jos și scurt al ideilor constituie 
încă o dată unul din punctele ne
vralgice ale spectacolelor de estradă. 
Sînt vizate cu o perseverență plictisi
toare mereu și mereu aceleași zone 
periferice ale vieții, adeseori intr-un 
limbaj la fel de periferic. Se glosează 
pe marginea calității sucului de mere 
produs de fabrica „Valea Roșie", pe 
marginea fumului din sala de aștep
tare a gării Videle, se reia tema re
fuzului unor absolvenți de a părăsi 
Capitala, dar într-un limbaj de ser
bare școlărească de pe vremuri, cu 
folosirea — în scopuri, s-ar spune, 
umoristice — a desinențelor latinești 
trîntite la întîmplare, astfel că un 
personaj se numește Iulius Tănasibus, 
o localitate Bolintinus Valensis, iar 
celelalte expresii curg cu dezinvol
tură în același tipar: vaxibus, țaribus, 
coțcaribus, „vino mai aproape, mai 
lîngă ego, că eu te înțelego" etc. Cu- 
vîntul e măcelărit în fel și chip, se 
storc „efecte" din aluzii ieftine și 
mici echivocuri de bulevard, din ca
lambururi la îndemînă și din expre
sii argotice, în ideea îndărătnică și 
esențialmente falsă că spectatorul 
gustă mai curînd gluma cu înțelesuri 
vulgare decît umorul subtil.

Cineva a făcut marea descoperire 
că unui spectacol de estradă îi tre
buie neapărat un mic moment melo
dramatic. Drept care acest mo
ment, construit de obicei pe baza 
unui paragraf sau altul din vreun 
normativ de bună purtare, nu lip
sește de la un timp din nici o repre
zentație cu muzică ușoară și sche
ciuri. Și, firește, nu absentează nici 
din spectacolul „Adam și Eva la... 
revistă". Steluța din clasa a Xl-a B 
e o fată de educația căreia părinții nu

se ocupă, iar ea frecventează baru
rile, oscilînd între mai multi bărbați 
și terminînd la școala de corecție 
fiindcă a furat — nu se știe de ce — 
un inel cu diamant de la „Bijuteria"... 
Momentul „educativ" se termină cu 
un avertisment adresat „tăticilor și 
mămicilor" din sală care, zguduiți 
profund de mica tragedie proiectată 
în plină estradă, între două glume se- 
miobscene, vor acționa în spiritul 
lecției servite de nefericita Steluță.

Dar mai e și drama interpretului. 
De obicei, în teatru, de mișcarea in- 
terpreților pe scenă, de expresivita
tea gestului și a mimicii se ocupă re
gizorul. Este foarte greu de aflat însă 
cu ce se ocupă o mare parte a regi
zorilor de la estradă. De interpreți, 
în nici un caz. Dar în ce constă, la

urma urmei, contribuția regizorului ? 
Dacă nu știe sa-și aleagă 
dacă nu lucrează cu actorii 
tăretii, dacă totul decurge 
întîmplării, dacă nu risipește 
fantezie și inteligență, de ce 
călește direcția de scenă ? Este de 
necrezut că „Adam și Eva la... revis
tă" are un regizor și că acest regi
zor (Paul Mihail Ionescu) și-a văzut 
spectacolul înainte de premieră...

Cu un suport „literar" flasc, alcă
tuit din poncifele revistei (autori : 
Angel Grigoriu, Romeo Iorgulescu, 
Cornel Constantinescu), fără regizor, 
cum poate fi oare spectacolul de 
estradă o explozie de inteligentă și 
fantezie ?

• Moartea după cortină : MOȘI
LOR (completare Pași spre BrSn- 
cuși) - 15.30: 18; 20,30.
A Neamul Șoimăreștilor : COS
MOS (completare Atențiune, ciu
perci 1) — 15,30; 19.
• încercuirea i VIITORUL (com
pletare Cu dansatorii maghiari în 
Grecia) — 15,30; 18: 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : RA
HOVA - 10; 15,30: 19.
A 30 de ani do veselie : PROGRE
SUL - 14,30; 16,30; 18,30.
• Nu uita gara Lugovala : PRO
GRESUL (completare Anatolia os
pitalieră) — 20,30.
• Regina zăpezii : FERENTARI 
(completare Sorinei și soarele) — 
15,30; 18; 20.30.
• Operațiunea Crossbow : PACEA 
— 10; 15,45: 18: 20,15.

D. SOLOMON

Congres al 
cooperației meșteșugărești 
și expoziția deschisă cu a- 
cest prilej au pus din nou 
în atenție, printre altele, 
producția obiectelor de artă 
populară și artizanat.

Orice vizitator a putut re
marca plusul de 
pe care această 
talentului zecilor 
meșteșugari din 
este capabilă să-l aducă în 
viața zilnică a oamenilor. 
Vastele standuri 
erau prezentate 
de artă populară 
nat s-au bucurat 
cierea unanimă atît a pu
blicului larg, cît și a spe
cialiștilor care de atîtea 
ori în ultimii ani au atras 
atenția asupra marelui do
meniu neglijat al meșteșu
gurilor artistice. Rezulta
tele atît de încurajatoare 
pe care UCECOM-ul le-a 
obîinut în ultimul an se 
datoresc inițiativei condu
cerii sale de a lua contact 
nemijlocit cu lucrătorii din 
sectorul de artă populară 
într-o consfătuire de un 
deosebit răsunet ce a avut 
Ioc anul trecut. Organiza
rea științifică a producției 
s-a concretizat într-o serie 
de măsuri, printre care se 
înscriu : 1. specializarea și 
profilarea cooperativelor 
de artă populară și artiza
nat. 2. înființarea unei di
recții de artă populară în 
cadrul UCECOM-ului alcă
tuită din specialiști și a- 
vînd organe corespunzătoa
re în uniunile județene, 3. 
constituirea unui consiliu 
artistic în componenta că
ruia intră istorici și cri
tici de artă, etnografi, ar
tiști plastici, reprezentant! 
ai unor organizații comer
ciale.

Măsurile de ordin or
ganizatoric nu au rămas li
teră moartă pe hîrtie. ci 
au prins viață, determinînd 
un reviriment de mult aș
teptat. Acest reviriment 
îl oglindește expoziția 
UCECOM 1968 în domeniul 
meșteșugurilor artistice. 
S-a dovedit cu acest pri
lej că UCECOM-ul poate 
antrena mii de meșteri în 
forme organizate de pro
ducție, care să salveze si 
să continue o tradiție de 
artă populară milenară. 
Aceste forme organizate de

producție, incluzînd și 
munca la domiciliu, au și o 
importanță economică. Dar 
sînt încă aspecte care 

așteaptă o deplină 
ar fi de
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rezolvare, cum 
pildă problema asigurării 
materiei prime pentru cei 
ce lucrează în cadrul 
cooperației meșteșugărești. 
Cîteva vagoane de lemn, 
cîteva mii de kilograme de 
lină și bumbac, cîteva sute 
de kilograme de vopsele și 
smalțuri — cantități infi
me la scară națională — ar 
permite perpetuarea nu 
numai a unor tradiții, 
ci ar însemna și o 
investiție economică ex
trem de avantajoasă, în
trucît aceste minime can
tități de materii prime ar 
putea fi superior valorifi
cate în produse de înaltă 
valoare artistică. Vizitînd 
expoziția am avut impre
sia netă că dacă era acolo 
ceva ce putea să fie com
petitiv pe piața externă 
erau tocmai aceste pro
duse de artă populară și 
artizanat Lucrate în re
giunile lor de origine, 
costumele populare 
Argeș și Oltenia, 
săturile bucovinene 
bănățene, ceramica mara- 
mureșea.nă și moldoveneas
că, pieptarele de piele din 
zona Făgăraș reprezintă nu 
numai admirabile creații 
de artă populară autentică, 
demonstrînd viabilitatea 
unei arte străvechi în con
dițiile unor puternice pre
faceri sociale, ci și produse 
încorporînd ridicate 
economice.

Remarcabil este 
UCECOM-ului și în 
ția unei valorificări 
ordin a tradițiilor de artă 
populară. Este vorba de 
transpunerea tradițiilor în 
obiecte de caracter mo
dern, ținînd de condițiile 
vieții contemporane ur
bane. Am putut admira cu 
ocazia unei parade a mo
dei, ca și în expoziție, ro
chii și toalete feminine, în 
care evidentul caracter 
modern purta discreta și 
totuși puternica amprentă 
a artei populare românești. 
Este vorba de una din cele 
mai delicate și dificile în
treprinderi necesitînd cu
noașterea perfectă a artei 
populare românești, în tot

ce are eă mai subtil și mal 
esențial. La aceasta trebuie 
să se adauge, firește, pri
ceperea și talentul de a va
lorifica în mod creator 
materii prime, croieli și 
ornamente venind 
adîncurile veacurilor. Nu 
este un lucru ușor, dar s-a 
demonstrat că marama, 
gluga, dimia, abaua, guba, 
motivele geometrice, cro
matica rafinată româneas
că pot intra în componen
ta unor ansambluri vesti
mentare pe care orice casă 
de mode de peste hotare 
le-ar lansa cu obișnuita și 
cuvenita publicitate.

Acesta este însă un 
cru pe care noi încă 
știm să-1 facem. Si am 
treba, fiind la aoest capi
tol : toate acele minunate 
lucruri pe care le-am vă
zut la expoziție, unde se 
pot afla și cumpăra ? Este 
o întrebare veche și cu
noscută organizatorilor de 
expoziții care oferă de 
obicei în cantități infinite
zimale mărfuri splendide 
dar avînd caracter de uni
cat, întrucît nu se mai pot 
găsi nicăieri în alt loc de
cît în standul expozițiilor. 
După cite 
UCECOM-ul 
ce mărfurile 
mente destul 
în . cantități 
totuși. Si totuși întrebăm: 
admirabilele covoare înno
date de tip oriental, ale 
căror culori mătăsoase a- 
trăgeau privirile în expozi
ție și care constituie un 
articol extrem de impor
tant în exportul nostru, nu 
se pot găsi și în magazi
nele bucureștene ? Si toate 
celelalte exemplare de artă 
populară autentică, purtînd 
fiorul originalității și al 
timpurilor scurse 
ilustră 
lare 
unde 
Pentru 
zine actuale de artizanat 
ne oferă doar palide și 
triste copii, dacă nu ade
vărate denaturări ale artei 
populare românești. Știm 
că mai există stocuri ce 
trebuie lichidate, dar cîți 
ani va dura această ope
rație ? Și nu cumva stocu
rile destinate lichidării se 
„împrospătează" pe căi 
mai mult sau mai puțin

știute? Pentru că altfel cum 
să ne explicăm existența 
nemaipomenitelor vitrine 
ale magazinelor de artiza
nat care expun tot felul 
de mici și oribile fleacuri 
sub nobila’ etichetă de 
„artă populară româneas
că" ? Lucrul acesta nu-1 
simt numai specialiștii, ci 
și publicul larg, și nu în 
ultimul rînd 
riști străini care asaltează 
muzeele de artă populară 
cu întrebări ..
te cumpăra așa ceva ?“ iar 
la recomandarea de a 
se adresa magazinelor 
UCECOM răspund că ceea 
ce văd acolo nu are nici 
în clin nici în mînecă cu 
arta populară românească. 
Aceasta este realitatea ju
decată după expoziția 
UCECOM : una facem și 
alta vindem.

în ultimii ani, unele mi
nistere și departamente 
productive (industrie ușoa
ră, comerț interior șl ex
terior, economie forestieră 
etc.) au înființat în Capi
tală unități de desfacere 
model, magazine-etalon, 
care au un rol important 
din multe puncte de ve
dere, în rețeaua comer
cială.

Organizarea unor astfel 
de magazine de artă popu
lară și artizanat speciale, 
de prezentare a celor mai 
noi și valoroase produse 
de către producători sa 
află în studiu la UCECOM.

Noua orientare ce există 
și se face simțită în pro
ducția f 
domeniul 
perioare 
artistice 
poate fi 
la capăt atîta vreme cît nu 
există posibilitatea de des
facere la nivel modern a 
producției sale. Atunci 
cînd UCECOM-ul va rea
liza integral programul e- 
conomic înscris în ciclul 
producție-distribuție-desfa- 
cere, efortul său din 
torul productiv va fi 
valorificat pe deplin, 
fel riscă să rămînă o 
dabilă intenție și un 
mos început și atîta 
Lucru profund regretabil 
atit pentru economia, cît și 
pentru cultura noastră.

sec- 
fost 
Alt- 
lău- 
fru- 
tot.

Paul PETRESCU
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— Școala 
vistică și-a 
deceniilor, o apreciată contri
buție la cunoașterea domeniului 
romanic, pe de o parte prin 
stabilirea locului specific pe care 
limba română îl ocupă între ce
lelalte limbi romanice și, pe de 
altă parte, prin studierea altor 
limbi romanice și a raporturilor 
interromanice. Originalitatea 
gîndirii românești este evidentă 
mai cu seamă în contribuția pe 
care lingviștii noștri o aduc în 
dezvoltarea de ansamblu a ro
manisticii, prin cercetările care 
se încadrează în cele mai noi și 
mai importante preocupări, fie 
teoretice, fie din domeniul apli
cativ. Contribuții interesante pot 
fi constatate în studierea utili
tății aplicării în lingvistică a 
diverselor metode care aparțin 
altor discipline, și a cercetărilor 
interdisciplinare. Astfel îneît o 
bună parte din preocupările cer
cetătorilor români sînt consa
crate problemelor de traduceri 
automate, de sociolingvistică, a- 
plicării metodelor matematice la 
studiul limbilor ș.a.

Pe de altă parte, așa cum spu
neam, este de semnalat locul 
specific pe care îl ocupă limba 
română în ansamblul celorlalte 
limbi romanice, ca arie laterală 
a României — cum este denumit 
cu un termen general teritoriul 
pe care se vorbesc limbi roma
nice — care conservă o serie 
de elemente ce nu se re
găsesc în celelalte idiomuri 
înrudite, sau inovează. Prin 
descrierea cît mai exactă si mai 
completă a unor asemenea ea

racteristici, filologii români lă
muresc o serie de aspecte care 
interesează întreaga arie roma
nică. Tocmai de aceea, o seamă 
de lucrări elaborate în ultimii 
ani depășesc ca importantă ca
drul de cercetare strict româ
nesc, înscriindu-se printre achi
zițiile de bază ale romanisticii. 
Dintre acestea, amintim : Trata
tul de istorie a limbii române, 
Dicționarul general al limbii 
române, Noul atlas lingvistic 
român pe regiuni, Crestomația 
romanică etc. Menționăm, de a- 
semenea, elaborarea Arhivei fo- 
nogramice a limbii române, cer
cetările acustice asupra sunete
lor românești, diversele studii

— Numărul sporit de articole 
și lucrări de romanistică aparți- 
nînd unor lingviști români, care 
au apărut sau se află sub tipar 
peste hotare, invitarea romaniș
tilor din tara noastră pentru a 
tine conferințe în străinătate sau 
a participa la reuniuni științi
fice internaționale, interesul 
crescînd manifestat de roma
niștii străini pentru cunoașterea 
științifică și practică a limbii 
române, dorința unor lingviști

mîntului, va reuni la București 
peste 500 de participant! de 
peste hotare, romaniști din di
verse țări romanice și neroma- 
nice. Congresul se va desfășura 
în ședințe plenare și în ședințe 
pe secții. Vor fi prezentate cinci 
rapoarte de sinteză în dome
niile spre care converg, în mo
mentul de fată, interesele spe
cialiștilor : prof. Manuel Alvar 
(Spania) — „Stadiul actual al 
dialectologiei romanice", prof. 
Gianfranco Contini (Italia) — 
„Raportul între lingvistică si fi
lologie în domeniul romanic", 
prof. Iorgu Iordan (România) — 
„Importanta limbii române pen
tru studiile de lingvistică roma-

mitelor vechii Romanii. Dato
rită acestui climat de preocu
pări multilaterale, apropiatul 
congres va fi un bun prilej pen
tru a face cunoștință cu reali
zările diferitelor școli lingvis
tice și a le supune unor con
fruntări de principii, pentru a 
lărgi astfel, prin contactele ști
ințifice care se vor stabili, ori
zontul cercetărilor.

— După opinia 
voastră, cum și în 
ții urmează să se 
pentru ca realizările lingviș
tilor din tara noastră să-și 
reliefeze mai pregnant va
loarea educativ-patriotică, pe 
măsura marii noastre tradiții 
filologice și a cerințelor con
temporane ?

de poetică și stilistică ș.a.
încă de la sfîrșitul secolului 

trecut, dar mai ales în ultimele 
două-trei decenii, cercetările de 
romanistică din tara noastră au 
depășit stadiul preocupărilor le
gate exclusiv de limba română 
— care continuă să aibă, cum 
este și firesc, ponderea cea mai 
mare —, abordînd și probleme 
privitoare la alte limbi roma
nice, fie vorbite de grupuri mi
noritare. chiar pe teritoriul Ro
mâniei, fie răspîndite în diver
se părți ale României. Aseme
nea preocupări s-au concretizat 
în studiul graiurilor friulane 
vorbite în țara noastră, în 
studiile privitoare la dife
rite aspecte ale limbilor ro
manice 
italiană
rea unor instrumente de lu
cru indispensabile oricărui ro
manist (crestomații, dicționare 
etc.).

de peste hotare de a deveni 
membri ai Societății Române de 
lingvistică romanică si alte fapte 
de acest ordin sînt cîteva expre
sii ale prețuirii care se acordă 
pe plan mondial cercetărilor de 
romanistică din tara noastră. O 
sinteză a acestor aprecieri poate 
fi considerat si votul prin care 
Societatea de lingvistică roma
nică a hotărît ținerea, pentru 
prima dată în tara noastră, a 
celui de-al XII-lea Congres in
ternational de lingvistică si filo
logie romanică.

— Cum apreciafi însemnă
tatea celui de-al XII-lea Con
gres internațional, ce proble
me vor fi abordate aici și 
care este în general impor
tanța ce li se acordă ?

— Al XII-lea Congres inter
national de lingvistică și filo
logie romanică, organizat sub 
auspiciile Societății de lingvisti
că romanică, de către Academia 
Română si Ministerul învătă-

nică", prof. Bernard 
(Franța) — „Lingvistica 
lă actuală si lingvistica 
că" și prof. Gerhard 
(R. F. a Germaniei) — „Aspecte
si metode în cercetările lexico- 
iogice romanice".

Limba română va fi una din 
limbile Congresului, alături de 
franceză, italiană, portugheză și 
spaniolă. Dintre cele 14 secții, 
în care se vor grupa comunică
rile prezentate, una este consa
crată limbii române. Celelalte 
secții sînt: latina populară ; ti
pologie romanică ; fonetică și 
fonologie ; gramatică ; lexicolo
gie și lexicografic ; onomastică ; 
filologie (probleme ale editării 
textelor și ale criticii de text) : 
dialectologie și geografie ling
vistică ; variante literare șl va
riante neliterare; stilistică și 
poetică ; raporturi lingvistice 
interromanice ; contactul dintre 
limbile romanice si alte limbi; 
idiomuri romanice în afara 11-

— îmbunătățirile care se vor 
aduce. în următorii ani, îhvă- 
tămîntului general și universi
tar din tara noastră, prin acor
darea unei atenții sporite știin
țelor umanistice și, îndeosebi, 
însușirii si studierii limbilor 
clasice si neolatine, vor contri
bui la pregătirea multilaterală 
a noilor generații. în felul aces
ta tinerii își vor putea însuși 
mal ușor rigoarea raționamen
tului, forța expresiei sintetice, 
puterea de discernere — apre
ciate ca atribute esențiale deri- 
vînd din cunoașterea limbii la
tine. întărirea celorlalte disci
pline umanistice, între care lim
bile moderne ocupă un loc im
portant, va fi cu bune urmări 
pentru lărgirea orizontului de 
cultură, cu atît mai mult cu cît 
integrarea țării noastre în coor
donatele unui progres general 
reclamă noi posibilități de 
informare. Beneficiind de a- 
ceste căi de îmbogățire cul
turală, cercetările de filo
logie romanică vor dobîndi, 
pe lîngă valoarea de strictă 
specialitate, o bază lărgită de 
dezvoltare și, implicit, de educa
re a tinerei generații.

Filmul lui 
Mann, „Eroii 
Telemark", apropiat 
tematică de un alt 
vizionat nu de mult, 
perațiunea Crossbow", își 
propune însă să evoce un 
moment din lupta de Re
zistență a norvegienilor la 
sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial.

Obiectivul în jurul căruia 
se desfășoară evenimentele 
e uzina producătoare de apă 
grea amplasată undeva în 
Norvegia aflată sub ocupație 
germană. Nouă tineri luptă
tori antifasciști au de în
deplinit dificila misiune de 
a împiedica producerea și 
transportarea în Germania 
a compoziției de deuteriu 
și oxigen care reprezenta 
un element de bază în ob
ținerea bombei atomice. 
Experimentarea și utiliza
rea acestei forțe distrugă
toare avea o însemnătate 
decisivă pentru soarta răz
boiului, a omenirii.

Dar realizatorii au su
prasolicitat, cred, poncifu
rile genului western, în da
una dramatismului real al 
situațiilor evocate. Este e- 
vident, de pildă, că nu se 
putea pătrunde cu atîta u- 
șurință în uzina „bine pă
zită" de ofițeri și soldați 
naziști înarmați până in 
dinți, și că „trădătorul" in
clus artificial în' acțiune, 
care de la prima apariție 
își dezvăluie intențiile, nu 
putea fi lăsat de către cei

din rezistență să-și pună 
în aplicare planul.

In genere, intențiile rea
lizatorilor rămîn nefinali
zate, chiar în episoade con
cepute ca veritabile mo
mente de tensiune drama
tică : minarea fery-boat-u- 
lui, parașutarea celor doi 
eroi în munții Norvegiei, 
capturarea vaporului cu în
tregul echipaj și toți călă
torii.

Dar filmului nu i se poate 
contesta excelenta realitate 
a imaginilor (operator Ro
bert Kresker), prinzînd în 
unghiuri variate adevărate 
demonstrații de alpinism, 
și minunate panoramice 
montane cu multe note de 
ilustrată.

Am reîntîlnit cu evidentă 
plăcere actori apreciați: 
Kirk Douglas, Richard Har
ris, Ulla Iacobsson, care 
s-au străduit — în limitele 
de concepție ale filmului 
— să contureze momentele 
mal importante.

N-ar fi trebuit si plecăm 
de la vizionare satisfăcuți 
de a fi admirat doar jo
cul unor excelenți actori, 
mai ales că eroii de la Te
lemark au existat aevea și 
și-au îndeplinit, la modul 
superlativ, nobila și cura
joasa lor misiune, alătu- 
rîndu-se șirului imens de 
eroi anonimi care au con
tribuit la victoria împo
triva fascismului.

Simelia BRON
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Plecarea delegației 
parlamentare franceze

Luni la amiază a părăsit Capi
tala delegația Comisiei legislative 
din Adunarea Națională Franceză, 
condusă de dl. Rene Capitant, care, 
la invitația Comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte de
putății Francis Palmero, Henri 
Bodouin, Rene Chazelle, Roger 
Coste, Andre Lebon, Andre Li- 
mouzy și J. L. Pezant, secretarul 
delegației.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de prof. Tudor Drăganu, 
vicepreședinte al Comisiei juridice 
a M.A.N., și de alți deputați, membri 
ai acestei Comisii și ai Grupului 
parlamentar român pentru relații 
de prietenie România—Franța din 
M.A.N., de funcționari superiori ai 
M.A.N.

A fost prezent Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București. 

(Agerpres)

VIZITA ÎN CAPITALĂ A
DR. BRUNO

In cursul dimineții de ieri, dr. 
Bruno Pittermann a avut întreve
deri la Ministerul Afacerilor Ex
terne cu George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și la Academia Republicii 
Socialiste România cu acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei.

In timpul întrevederilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, oaspetele a fost însoțit de 
Ion Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, precum și de ambasa

PITTERMANN
dorul Austriei la București, dr. 
Johann Manz.

★
Luni după-amiază dr. Bruno 

Pittermann a ținut, la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S., o conferință 
intitulată „Convorbire europeană". 
Au participat oameni de știință și 
cultură, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine acreditați la Bucu
rești. Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

(Foto : Gh. Vințilă)București — cartierul Balta Albă

SUCCES
Șl IN MAREA 

FINALĂ!

SPORT
Turneul international

Cronica zilei
Ambasadorul Greciei la Bucu

rești, Jean Ch. Cambiotis, a oferit, 
luni la amiază, o recepție cu pri
lejul sărbătorii naționale a Greciei.

Au Luat parte Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
în urma tratativelor care au avut 

loc la București între delegațiile 
Republicii Socialiste România și 
Turciei, la 25 martie s-a semnat 
Protocolul privind schimburile de 
mărfuri între cele două țări pe 
perioada 1 aprilie 1968—31 martie 
1969.

Potrivit Protocolului, România va 
livra în Turcia produse chimice, 
mașini și utilaje, fibre sintetice și 
artificiale, diverse sortimente de 
hîrtie etc, iar Turcia va exporta în 
România produse agroalimentare 
bumbac, țesături ■ textile, minereuri 
și alte mărfuri.

★
Cu prilejul Zilei mondiale a tea

trului, care se sărbătorește în fie
care an la 27 martie, luni după- 
amiază a avut loc în Capitală, sub 
auspiciile A.T.M., o reuniune a oa
menilor de artă bucureștenl.

Criticul de teatru Radu Popescu 
a vorbit despre însemnătatea aces
tei zile, despre remarcabilele reali
zări ale mișcării teatrale românești, 
în continuare artista emerită Dina 
Cocea, prim secretar al A.T.M., a 
dat citire mesajului Institutului In
ternațional de Teatru adresat cu 
acest prilej și semnat de Miguel 
Angel Asturias, laureat al Premiu
lui Nobel. Manifestarea s-a înche
iat cu un recital susținut de actori 
ai teatrelor bucureștene.

Spectacolele prezentate de tea
trele din țara noastră în ziua de 27 
martie vor fi precedate de scurte 
conferințe privind această sărbă
torire și de lectura mesajului I.T.I. 

(Agerpres)

Un raport care nu poat 
inspira optimism
(Urmare din pag. I)

NOTE
Steaua s-a calificat in finala 

„C.C.E.". Este un succes de certă 
valoare, care onorează școala ro
mânească de handbal, ai cărei ex- 
ponenți au fost șt în trecutul apro
piat protagoniștii marii, competiții 
ce reunește campioanele țărilor 
Europei, de fapt elita handbalului 
mondial. Ceea ce dă o și mai mare 
strălucire performanței handbaliș- 
tilor de la Steaua este faptul că, 
deși debutanți în întrecere, sînt la 
un pas de a intra în posesia tro- 
feiilui. Și, pe drumul spre finală, 
Steaua a eliminat pe însăși deți
nătoarea „Cupei" — formația vest- 
germană Gummersbach.

Avind un singur gol de recupe
rat. sportivii noștri au știut să 
fructifice situația (avantajul tere
nului, al publicului) și să cîștige cu 
4 puncte avans, deși n-aveau ne
voie decît de două. Cu tenacitate 
și luciditate, steliștii s-au mobili
zat, luptînd cu hotărire, uneori dind 
dovadă chiar de sacrificiu. Pentru 
că au fost și momente deosebit de 
grele, oaspeții apărindu-și cu dâr
zenie șansele. Printr-o tactică adec
vată, cu calm. Steaua a depășit di
ficultățile. Lansată apoi, și susți
nută frenetic de un public exigent, 
dar darnic în aplauze, campioana 
noastră a făcut — și nu în puține 
momente din repriza secundă — 
adevărate demonstrații de virtuozi
tate. Oțelea și Gruia, Iacob, Po
pescu și Goran, Marinescu, Cris
tian, Roșescu și („cel mai bun de 
pe teren") excelentul portar Dincă 
— unii jucători mai vechi, cu o bo
gată experiență, alții mai proaspeți, 
de curînd intrați în focul „marilor 
bătălii" — au absolvit, odată cu 
echipa lor, unul din examenele 
cele mai severe.

Aplaudăm ceea ce au realizat, 
pînă acum în „C.C.E.", handbaliștii 
de la Steaua. Victoria în finală ar 
însemna însă consacrarea deplină 
a clubului bucureștean pe plan 
internațional. Cu atît mai mult cu 
cit Dukla Praga constituie schele
tul reprezentativei ce deține titlul 
mondial. Meciul decisiv urmează să 
se dispute pe un teren neutru. A- 
seară. organizatorii finalei — fede
rația de handbal a R.F.G. — au co
municat că meciul va avea loc la 
Frankfurt pe Main (și nu la 
Dortmund) în ziua de 6 aprilie.

Echipei noastre i se poate cere, 
îndreptățit, obținerea trofeului. Am 
vrea să credem însă că handbaliștii 
de la Steaua — realizînd răspun
derea și cinstea totodată de a apăra 
culorile clubului, ale handbalului 
românesc însuși — vor înțelege să 
se pregătească cel puțin cu aceeași 
atenție iar in seara finalei, la 
Frankfurt, să lupte cu aceeași dă
ruire care, în destule alte partide 
decisive, au prilejuit handbalului 
nostru satisfacția și afirmarea de
plină. Preluînd de la Dinamo șta
feta în campionatul intern, Steaua 
are posibilitatea acum să-i succeadă 
pe dinamoviști și în ..Cupa cam
pionilor europeni", aducind. ca și 
aceștia, trofeul la București

1. DUMITRIU

s CarnețelulI

cu 
mistere

Boc atacă excesiv de 
brutal pe foarte tînărul 
Alecu, vrînd parcă să 
se răzbune pentru ex
celentul joc al aces
tuia — și Alecu rămîne 
„desfășurat", knock
out, pe gazon. Publicul 
reacționează, imediat. 
Arbitrul Gh. Limona, 
de asemenea. Vine gră
bit spre locul unde s-a 
produs ciocnirea, lă- 
sînd impresia că va fi 
necruțător. Se oprește 
în fața lui și... îl „sa
lută", scoate un carne
țel din buzunar și în
cepe să noteze cu con
știinciozitate.

Ce anume ?
Mister total. Poate 

că datele biografice ale 
lui Boc, poate că cele 
de pe buletinul lui de 
identitate sau... cu cine 
se învecinează în bloc, 
îi mai face un semn cu 
degetul — ceva în ge
nul „dacă se mai în- 
tîmplă, ai să vezi tu...!“ 
— și se depărtează 
convins că și-a făcut 
datoria.

Boc se înclină ele
gant, dar mai tîrzlu va 
uita de „procesul ver
bal de contravenție" 
încheiat.

Scena nu este soli
tară. Dimpotrivă, o în- 
tîlnim — cu alte per
sonaje — aproape în 
toate partidele, repe- 
tîndu-se la infinit, fa- 
vorizîndu-se astfel du
ritățile, brutalitățile.

Regulamentul jocu
lui de fotbal prevede 
pentru infracțiunile 
respective două tipuri 
de sancțiune : penalită
țile tehnice și elimina
rea de pe teren a ju
cătorului vinovat. Ar
bitrii noștri au inven
tat, însă, și această a 
treia modalitate : ame
nințarea cu carnețelul, 
în loc să-1 trimită, in
stantaneu, pe vinova
tul de intervenție săl
batică acolo unde îi 
este de fapt locul — 
adică în afara terenu

lui — asistăm la po
vestea cu carnețelul. 
Și astfel, intrările de 
o duritate excesivă se 
perpetuează, jucători 
de valoare fiind scoși 
din activitate, pe pe
rioade mai lungi sau 
mai scurte, iar autorii 
„accidentărilor" nu cu
nosc, cu lunile, elimi
narea cuvenită, conti- 
nuînd să altereze spi
ritul sportiv al dispu
tei.

în ceea ce îi privește 
pe arbitrii noștri, ati
tudinea lor — în ca
zurile în speță — este 
o dovadă de lașitate si 
F. R. Fotbal are dato
ria să trimită în vacan
ță pe asemenea con
ducători de joc.

Chiar. fără a re
curge la sperietoarea 
cu... carnețelul.

□ „Omul care 
nu iada 
a dispărut!

Minutul 33 al parti
dei Steaua-Rapid. Ste
lei i-a fost acordată o 
lovitură de la 11 m, în 
urma hențului comis 
în careu de Dan. Cine 
va transforma acest 
penalti ?

Constantin, care s-a 
supărat pe... sat, după 
Tokio, se retrage dis
cret, Sorin Avram, la 
fel. Tătaru e prea... ju
nior. Deci, Voinea. 
Care ratează, repunînd 
în discuție, pentru 
Steaua, ca și pentru 
celelalte echipe din 
fotbalul românesc, pro
blema jucătorului spe
cializat în executarea 
loviturilor de la 11 m, 
a „omului care nu iar
tă", în asemenea prile
juri.

Există oare o echipă, 
din fotbalul nostru, ce 
poate avea pretenția 
că în liniile sale se 
află un asemenea ju
cător ? Nu. Nici chiar 
echipa reprezentativă 
(vă amintiți neplăcuta 
situație din meciul cu 
formația R.D.G., cînd 
numai „rezerva" Sasu

s-a hotărît să execute 
penaltiul acordat).

Cum se pot justifica 
antrenorii noștri ? Cu 
atît mai mult cu cît, 
adesea. ratarea unei 
lovituri de la 11 m 
poate fi hotărîtoare 
pentru soarta partidei.

Dar, de fapt, n-avem 
nevoie de justificări, ci 
de rezolvări...

a Surorile

Recomandată de un 
rezultat excelent — 
victoria cu 3—2 asupra 
rapidistelor, neînvinse 
in acest campionat — 
și de o formă remar
cabilă, echipa de volei 
Penicilina a venit în 
Capitală cu convinge
rea îndreptățită că le 
vor învinge și pe cam
pioane, dinamovistele 
bucureștene.

Socotind, pe semne, 
neîndestulătoare pen
tru reușită atribu
tele tehnice, ieșencele 
au tinut să atragă a- 
tenția spectatorilor și 
printr-o „originală"... 
prezentare. Codul a- 
cestui teribilism (con
siderat drept atu „psi
hologic") prevedea ca 
fiecare jucătoare să 
strige cît o țin puterile 
ori de cîte ori o co
echipieră atingea min
gea (!?). Preocupate 
de a asigura unisonul 
chiuiturilor, ieșencele 
nici n-au simțit că 
pierd (3—0 pentru Di
namo). Virusul, însă, se 
întinsese între timp 
la... adversare. Dina- 
movista Mariana Po
pescu, apreciind însă 
că nu poate birui sin
gură strigătele unei 
întregi echipe, și-a 
completat „numărul" 
cu sărituri într-un pi
cior și variații de mi
mică. Ceva în genul... 
surorilor Kessler, ba 
poate chiar mai mult, 
dacă luăm în conside
rare și balonul, care 
oricum trebuia jucat.

Ce părere au „regi
zorii" ?

de șah de la București

FIORIN GHEORGHIU 
DIN NOU ÎNVINS

Aseară s-a disputat penultima 
rundă a turneului internațional ma-, 
sculin de șah care are loc în Capi
tală. Radovici a cîștigat la Ciocîltca, 
iar Parma l-a învins pe Gheorghiu. 
S-au terminat remiză partidele Ghi- 
țescu-Bilek, Liebert-Drimer și Jan- 
sa-Gipslis. Tringov l-a învins pe 
Wade. Troianescu a avut zi liberă.

în clasament conduce Gipslis cu 8 
puncte (el si-a încheiat partidele), 
secondat de Bilek și Parma cu cîte 
7,5 puncte, care au cele mai mari 
șanse de a cîștiga turneul. Urmează, 
cu cîte 6 puncte fiecare : Lieberț, 
Tringov, Gheorghiu și Radovici.

Turneul de tenis de Ia 
Cannes se termină la... 
Menton

Turneul internațional de tenis de 
la Cannes nu s-a putut încheia în 
această localitate din cauza întu
nericului care a împiedicat termi
narea probei de dublu mixt și va 
continua la Menton, unde astăzi 
începe un alt mare turneu. Parti
da s-a întrerupt după primul set 
cîștigat cu 6—1 de cuplul Metre- 
veli (U.R.S.S.)—Lloyd (Anglia) în 
fața perechii Gasiorek (Polonia) — 
Beltrame (Italia). în semifinala 
probei, perechea Gasiorek—Beltra
me eliminase cu 3—6, 6—3, 6—4 
cuplul Congdon (Anglia)—Ilie 
Năstase (România).

Proba de dublu femei a reve
nit perechii olandeze Zwaan—Ve- 
neboer, învingătoare cu 1—6, 6—3, 
6—3 în fața cuplului italian Bel
trame—Nasuelli.

Erik Pettersen (Suedia) 
a cîștigat „Tour d'flunaba"

A luat sfîrșit competiția interna
țională de ciclism „Tour d’Annaba". 
Victoria a fost repurtată de suede
zul Erik Pettersen urmat de frații 
săi Gosta și Sture. Ultima etapă a 
competiției desfășurată pe circuit, 
de-a lungul a 80 km a fost cîștigată 
de alergătorul Gonsoerek (R. D. 
Germană) cu timpul de 2h 05’ 02".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
o Alexandra Nicolau o poate egala pe 

Nona GaprindaȘVili - Cu o rundă înainte de 
terminarea turneului internațional feminin de șah de 
la Belgrad, în clasament conduce campioana mondială 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 10 puncte, urmată de 
Alexandra Nicolau (România) 9 puncte, Liliak (Iugo
slavia) 8,5 puncte, Kușnir (U.R.S.S.) 8 (1) puncte, K. 
Jovanovici (Iugoslavia) 7,5 puncte, Markovici (Iugo
slavia) 6,5 punctă etc. în penultima rundă, Alexandra 
Nicolau a învins-o în 28 de mutări (printr-un imparabil 
atac asupra rocadei adverse) pe fosta lideră, Milunka 
Markovici. Au mai cîștigat: Gaprindașvili la R. Jova
novici, Radzikowska la Jivkovici, Kușnir la Heemskerk 
și K. Jovanovici la Konarkowska.

© 125 metri în zbor, cu schiurile - Tra- 
diționalul concurs de sărituri cu schiurile, desfășurat 
pe marea trambulină de la Planica (Iugoslavia), a fost

cîștigat anul acesta de campionul olimpic Jiri Raska 
(Cehoslovacia) 248 puncte, cele mai bune sărituri : 
125 m și 123 m. Pe locurile următoare s-au situat 
Mateus (Cehoslovacia) 229 puncte (125 m, 114 m), Schus
ter (Austria) 215 puncte (116 m, 114 m).

® In piscina de la Milano - concursul de 
înot „Trofeul Navigli", desfășurat la Milano (în piscină 
de 33 m) s-a încheiat. în proba de 200 m fluture, cîști
gată de Helga Lindner (R.D.G.) cu 2’31 ”9/10, Agneta 
Sterner (România) a ocupat locul doi cu timpul de 
2’38”8/10.

Alte rezultate : 100 m bras — Edith Kovacs (Ungaria) 
l’19”5/10 ; 800 m liber — Elisabeth Ljundggren (Suedia) 
9’49”6/10 ; 400 in mixt — Sabine Steinbach (R.D.G.) 
5’22” ; 100 m liber — Uta Schmuck (R.D.G.) 1’03’T/IO ; 
200 m spate — Maria Paz Corominas (Spania) 2’32”8/10. 
Anca Andrei (România) s-a clasat pe locul șase cu 
timpul de 2’40”6/10. ■

DE LA 
ADAS
Tragerea de amortizare pe 

luna martie 1968 a asigurări
lor mixte de viață va avea 
loc la 31 martie, în orașul Ga
lați.

Pentru a participa la aceas
tă tragere este necesar ca asi- 
gurații să-și achite la termen 
ratele de primă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 27, 28 și 29 martie. In țară : 
Vreme în general frumoasă, cu 
ceru] schimbător. Vor cădqa 
oloi locale, mai ales în vestul 
țării. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse în
tre zero și 6 grade în nordul 
tării și între 3 și 9 grade în sud, 
iar maximele vor oscila între 
8 și 14 grade în nord si între 
14 și 20 grade în sud. în Bucu
rești : Vreme în general fru
moasă, cu cer schimbător, favo
rabil ploii slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

ciudat de lupta din colonii în preajma 
cuceririi independenței. Revolte si
milare ale băștinașilor, care-și cereau 
independența de la albii care ocupa
seră țările lor, au avut loc în toate 
țările colonizate. Totuși, numai în 
Statele Unite lupta se desfășoară 
chiar pe teritoriul puterii coloniza
toare căci nici o altă țară, cu excep
ția Republicii Sud-Africane și a Rho- 
desiei, nu a creat o colonie chiar pe 
teritoriul său.

Cînd englezii, francezii și alți cu
ceritori vest-europeni au debarcat pe 
continentul nord-american, ei au în
făptuit o altă politică decît aceea pe 
care aveau s-o aplice mai tîrziu în 
noile lor colonii. Nu i-au înrobit pe 
indienii de pe pămînturile pe care pu
seseră mîna. Ei i-au omorît. Lipsin- 
du-se astfel de o sursă de muncă 
ieftină, ei au fost ulterior nevoiți să 
remedieze situația prin importuri 
de sclavi. Negrii din Africa au jucat 
astfel rolul pe care, altfel, băștinașii 
indieni ar fi fost nevoiți să-l accepte.

Revolta negrilor din Statele Unite 
are, prin urmare, forme speciale :

1. Nu este o luptă care să aibă 
drept scop alungarea invadatorilor. 
Nici negrii, nici albii nu sînt indigeni 
în America de Nord.

2. Nu este o luptă care să se poată 
baza pe o majoritate oprimată, pen
tru că negrii constituie aproximativ 
10 la sută din numărul total al popu
lației.

Pînă în 1929, cînd în Statele Unite 
ale Americii a început marea criză 
economică, populația de culoare era 
aproape în întregime concentrată în 
„centura neagră", o regiune înapo
iată din sud cu un caracter predo
minant agrar. Cei mai mulți negri 
erau angajați la ferme și trăiau în 
mici grupuri care aveau un slab con
tact unele cu altele. In timpul ani
lor de depresiune cei mai disperați, 
cei mai tineri și mai dinamici membri 
ai comunităților negre au început să 
se îndrepte spre alte regiuni ale tării, 
în căutare de lucru.

Cel de-al doilea război mondial a 
înlocuit problema șomajului printr-o 
criză a mîinii de lucru. Stimulentele 
au fost, în consecință, mărite. Popu
lația neagră a început să se depla
seze spre nord și vest pentru a-și 
găsi de lucru în fabricile angajate în 
producția de război. In afară de fap
tul că primeau salarii mai mari decît 
la ferme, negrii nu mai erau supuși 
unor discriminări atît de brutale ca 
în statele din sud, pe care le pără
seau. Astfel a început marele exod.

Unde mergeau toți acești negri din 
sud ? In ghetourile pentru negri din 
nord, în cartierele orașelor populate 
deja cu negri. In timp ce segregația 
în sud avea un caracter rasial ma
nifest, nedisimulat, în alte regiuni 
ale țării ea era ascunsă sub un în
veliș economic.

Au fost unele motive obiective care 
au făcut să crească nemulțumirea al
bilor din nord împotriva „invaziei" 
negrilor din sud. Simplul fapt că nu 
erau suficiente locuințe pentru a-i 
găzdui a fost de ajuns să creeze ostili
tăți din partea populației albe : pre
zența unui mare număr de oameni 
care solicitau locuințe a dus la ridi
carea’ chiriilor;

Unii proprietari de case din orașele 
din nord au încheiat între ei „con
tracte speciale" în care se stipula că 
vînzarea de apartamente sau închi
rierea apartamentelor negrilor era in
terzisă. Tribunalul suprem a hotărît 
în 1949 că acest tip de „contracte" 
violau Constituția S.U.A. Refuzarea 
unei case unor negri suficient de 
bogați pentru a o cumpăra a fost 
considerată de atunci ilegală. Prin 
decizii ulterioare s-a încercat să se 
acrediteze impresia că negrilor li s-ar 
acorda dreptul de a fi serviți în orice 
restaurant, hotel sau magazin.

Era de fapt o „integrare" simboli

că, prin care administrația națională 
urmărea două lucruri :

1. Să bareze criticile din afară, în
tr-o perioadă cînd guvernul ameri
can prezenta modul de viață din 
S.U.A. drept model pentru întreaga 
lume, bazîndu-și pe aceasta unul din 
conceptele fundamentale ale politicii 
sale externe, proclamarea „dreptului" 
Statelor Unite de a conduce lumea.

2. Neutralizarea unei părți a bur
gheziei de culoare care cerea nimic 
mai mult decît acceptarea dreptului 
de a imita burghezia albă. Mulți 
din aceștia au reușit să-și cumpere 
case în suburbii. Decretele „integra- 
tioniste" au constituit pentru ei pri
lejul de a se răspîndi și a trece ne
observați. Pe de altă parte, pentru 
marea majoritate a negrilor mult dis
cutatul program al'„integrării" ra
siale în S.U.A. a adus schimbări in
signifiante. Ghetoul n-a fost desfiin
țat ; dimpotrivă, a fost lărgit.

Uneori, negrii care cutezau să se 
mute în blocuri locuite de albi erau 
„salutați" printr-un atac fizic ; mai 
des, violentele erau verbale.

Contractele de muncă încheiate în 
vremea aceea, în condițiile existen
ței unei mișcări muncitorești unite, 
au dus la o oarecare creștere a ni
velului de trai al muncitorilor. Dar 
la orizontul mișcării muncitorești se 
profila un mare nor economic : per
fecționarea tehnologică a mașinilor 
ducea la scăderea treptată a numă
rului de muncitori.

în general, primele victime ale sis
temului automatizării au fost munci
torii manuali. Aceasta s-a întîmplat 
în sectorul în care muncitorii negri 
constituiau majoritatea : ei trebuiau 
să părăsească acum fabricile în care 
munciseră în timpul războiului.

Si astfel, mai întîi în problema lo
cuințelor, apoi în ceea ce privește si
tuația lor materială, negrii din S.U.A. 
au fost grav frustrați în întreaga pe
rioadă de după război.

Integrarea — prima lozincă post
belică a celor mai mulți lideri-ne- 
gri — este privită din ce în ce mai 
mult ca o iluzie. Cea mai populară 
cerere este acum recunoașterea că si
tuația populației de culoare este de 
tip colonial. Toate cartierele din cen
trele urbane în care negrii domină 
din punct de vedere numeric sînt 
privite ca niște insule ce trebuie eli
berate de dependența față de albi 
care chiar dacă locuiesc în altă parte, 
dețin locuințele și magazinele de care 
depinde existenta negrilor, angajea
ză polițiști pentru a-și apăra proprie
tățile. In acele orașe în care popu
lația neagră constituie o majoritate 
absolută obiectivul principal al luptei 
este alegerea unei administrații mu
nicipale de culoare. Un pas impor
tant către atingerea acestui scop a 
fost făcut în noiembrie anul trecut, 
cînd Carl Stokes a fost ales ca pri
mar al unul mare oraș. Cleveland, 
iar Richard B. Hatcher a dobîndit 
aceeași funcție într-un alt important 
centru urban — Gary. Trebuie spus 
că există unii care resping asemenea 
metode, calificîndu-le „reformiste". 
Alții, exponenți ai unei linii de 
dreapta, se pronunță chiar pentru 
„separarea totală a raselor" și pen
tru boicotarea produselor negustori
lor albi. Cei. mai .mulți negri înțeleg 

„însă că nu astfel trebuie dusă lupta. 
Viitorul muncitorilor negri este în 
unitatea cu muncitorii albi. Aceștia 
din urmă își dau tot mai bine seama 
că amenințarea pentru nivelul lor de 
trai vine nu din partea cartierelor 
de negri, ci din partea lipsei de uni
tate în propriile lor rînduri, din par
tea politicii de risipire a milioane de 
dolari pentru înarmări, pentru re
primarea luptei populației de culoare, 
pentru masacrarea populației vietna
meze. Aceste amenințări mobilizează 
atît pe albi cît și pe negri la luptă. 
Mulți încă nu-si dau seama că aci el 
se și află pe o platformă comună, 
care-i va uni în viitor în lupte șl 
pentru alte revendicări comune.

Delapidarea 
muncii
(Urmare din pag. I)

timp. Dacă vreau nici nu 
stăm de vorbă — pot să spun 
că nu avem ceea ce vrei, că 
s-a terminat, că s-a epuizat, 
că s-a completat, că trebuie 
să aștepți peste cinci luni, 
în trimestrul viitor, în anul 
viitor. Pot să spun că nu se 
aprobă, că nu ai dreptul, 
că a trecut termenul, că să 
aștepți răspunsul acasă, că 
să aștepți pînă venim pe te
ren. Pot să te fac să umbli 
din instituție în instituție, 
de dimineață pînă seara și 
să aștepți pe la uși cu cî- 
teva ceasuri înainte de ve
nirea funcționarilor — tu și 
femeile de serviciu, tu și 
portarii. Aici nu-i ca la fa
brică, nu-i ca la strung — 
aici nu-i cu norma... Ase
menea oameni trebuie tă
cuți să înțeleagă că nu ce
tățenii sînt la dispoziția lor 
ci ei, ei care sînt salarizați 
tocmai pentru a răspunde 
cerințelor populației.

Toleranța favorizează 
chiulul — picătura pe care 
uneori nu o ia nimeni în 
seamă, dar care adunîn- 
du-se se revarsă în nămo
luri pustiitoare. Chiulul 
mărunt, de toată clipa, de 
toată ziua — ca picăturile 
de petrol dintr-un tren de 
cisterne defecte, dintr-o 
conductă cu defecțiuni. 
Chiulul la o mașină care 
merge în gol, chiulul de o 
oră, de o jumătate de oră, 
de cîteva minute — cata
strofal uneori. Chiulul 
funcționarei care strînge 
cincizeci de oameni la 
coadă. Cincizeci de oameni 
ținuți la coadă o oră (nu
mai !) — sînt cincizeci de 
ore : într-o mie de institu
ții, servicii comerciale — 
măcelării — legume — sînt 
cincizeci de mii de ore. Și 
aceste cincizeci de mii de 
ore se vor resimți în alte 
nenumărate locuri, de unde 
lipsesc acești oameni. Chiu
lul mărunt, trăgînd după el 
un năvod plin cu pierderi, 
dereglări, și uneori acci

dente. Și spre deosebire de 
acest chiul vizibil, prin ab
sența omului de la locul lui, 
chiulul și mai perfid, chiu
lul cu efecte întîrziate al 
acelora care lucrează prost, 
care nu lucrează deloc, care 
dau peste cap lucrul pe 
care îl fac.

După cum se știe, se află 
în vigoare o lege care a- 
cordă cetățeanului dreptul 
să dea în judecată pe func
ționarul ce refuză să rezol
ve sau nu rezolvă prompt, 
într-un timp normal, o ce
rere. Această lege este o 
serioasă lovitură dată bi
rocrației și toleranței ; a- 
ceastă lege care dă dreptul 
— și posibilitatea — cetă
țeanului să se apere de 
inerția birocratică trebuie 
să funcționeze ireproșabil 
în relațiile dintre cetățean 
și instituțiile administrati
ve — între cetățean și insti
tuții sau întreprinderi. A- 
ceastă lege vine ca un mare 
act de ocrotire socială — și 
ea se înscrie în contextul 
unei largi acțiuni de nor
mare științifică a muncii 
administrative.

Indiferent de formele 
sale, mai mult sau mai pu
țin rafinate, delapidarea 
muncii — ca una din
tre cele mai nocive ma
nifestări antisociale — tre
buie scoasă Ia iveală și su
pusă oprobriului opiniei pu
blice. Importantele măsuri 
luate în ultima vreme de 
partidul nostru privind 
perfecționarea întregii acti
vități economice și sociale, 
sub semnul vitalizator al 
democratismului socialist, 
creează premise concrete 
pentru debarasarea activită
ții creatoare de unele feno
mene parazitare, dăunătoa
re mersului nostru înainte.

în acest cadru de înaltă 
responsabilitate, propriu 
climatului nostru de muncă, 
orice abdicare de la dato
rie — numindu-se chiul, in
dolență sau toleranță față 
de ele — trebuie izgonită 
din culcușul unde-și mai 
caută refugiu.

ARHEOLOGII
AMATORI
(Urmare din pag. I)

rință de lărgire a cunoștințe
lor istorice. Sînt destui cei 
care vin ca „prieteni și co
laboratori ai instituției” — 
cum îi numește directorul 
muzeului, Vasile Canarache. 
Vin aici la o originală „vi
zionare" a propriilor lor des
coperiri făcute nu cu multă 
vreme în urmă. Fiindcă, în
tr-un anume sens, pămînturile 
dintre Dunăre și Mare au de
venit un imens muzeu în aer 
liber, un imens șantier popu
lat de arheologi de un gen 
aparte. Istoria multor noi des
coperiri începe cam așa : 
„Dind cu sapa pentru a pune 
cîțiva butuci de vie..."

„Dînd cu sapa pentru vie", 
desigur. Dar acum, ca nici- 
cind altă dată, dind atent, mi
gălos, sperînd, așteptînd... 
Știind că aici, lingă Galați, s-a 
aflat o fortăreață geto-dacică, 
apoi cetatea Dinogeția (am 
întîlnit țărani din Garvăn care 
îl citiseră pe Vasile Pîr- 
van). Știind că acolo, sub 
brazdă, ar putea fi un 
fumul, sau că dincolo, la 
„Păcuiul lui Soare" ar fi 
existat o cetate bizantină 
din secolul al X-lea, și apoi o 
așezare civilă. (Cu greu s-ar 
mai putea întîmpla acum, pre
cum la începutul secolului, ca 
locuitorii Mangaliei să consi
dere un mormînf de piatră 
drept carieră I)

Există în fiecare îndeletni
cire un simț special — în par
te nativ, în parte format — 
absolut necesar pentru sesi
zarea realităților ascunse, a 
datelor mai puțin evidente. A- 
gricultorul presimte apropie
rea ploii binefăcătoare sau a- 
meninfarea secetei, pescarul 
venirea furtunii, vînătorul a-

propierea prăzii. Locuitorii 
Dobrogei, meșteri în a intui 
semnele vremii, în a anticipa 
metamorfozele naturii, își as
cut, pe fundamentul unor cu
noștințe din ce în ce mai bo
gate, și un alt simț. Știu că 
o anumită formă de relief, o 
anumită poziție poate presu
pune cu mai multă certitudine 
vesfigiul. își dezvoltă puterea 
de observație. Nu trec pe 
lingă o piatră fără să o mă
soare atent. Sesizează din pri
ma clipă cu finețe sunetul sa
pei la apropierea de un corp 
tare. Telefonează îndată, a- 
nunțînd cu bucurie surpriza, 
protejează piesa găsită cum 
se pricep mai bine — mulți 
și-au însușit cu plăcere, de 
ani de zile, instrucțiunile spe
cialiștilor. Fac schițe, se pro
nunță ipotetic, cu modestie, 
asupra vechimii și apartenen
ței urmelor materiale găsite, 
așteaptă cu aviditate confir
mările cercetătorilor.

Printre cei mai prețioși co
laboratori — muncitorii și in
ginerii de pe șantierele de 
construcții edilitare. Cei care 
au lucrat la ansamblul de lo
cuințe de la Gara Veche a 
Constanței, cei care lucrează 
la canalizare dau — la mai 
fiecare lovitură de fîrnăcop —• 
de zidul unei fundații, de in
scripții, de obiecte casnice, de 
cult. Ei sînt cei care au spri
jinit cele mai mari descoperiri 
făcute în ultimii ani. Ei au gă
sit primii cazanul scitic de la 
Casfelu. Ei au dezvăluit și au 
păstrat intact mozaicul. Ei au 
atins, primii, capul Fortunei 
cu Pontos și cele 24 de sculp
turi care așteptau acolo do 
șaptesprezece secole.

Ei au găsit Șarpele.
Ei, marii anonimi ai arheo

logiei.



viața internațională

CO PRIVIRE IA 
EVENIMENTELE DIN 
ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate, care s-a 
întrunit din nou duminică, a adop
tat în unanimitate o rezoluție în 
problema acțiunilor armate care 
au avut loc la 21 martie între 
Izrael și Iordania. Rezoluția, pre
zentată Consiliului de președintele 
în funcție, Ousmane Soce Diop 
(Senegal), deplînge pierderile de 
vieți omenești și grelele pierderi 
materiale ; condamnă acțiunea 
militară lansată de Izrael cu vio
larea flagrantă a Cartei Națiunilor 
Unite și a rezoluțiilor privitoare 
la încetarea focului ; deplînge toa
te incidentele violente survenite cu 
violarea încetării focului și declară 
că asemenea acțiuni de represalii 
militare și alte violări grave ale 
încetării focului nu pot fi tolerate 
și că Consiliul de Securitate ar a- 
vea de studiat dispoziții noi și mai 
eficace prevăzute de Cartă pentru 
a evita repetarea unor asemenea 
acte ; cere Izraelului să renunțe la 
acte sau activități contravenind re
zoluției 237/1967 ; roagă pe secreta
rul general să urmărească situația 
și să țină la curent Consiliul de 
Securitate.

Schimb de focuri
între trupe 
izraeliene 
și iordaniene

AMMAN 25 (Agerpres). — între 
trupe iordaniene și izraeliene s-a pro
dus un schimb de focuri în regiunea 
văii Iordanului — a declarat un pur
tător de cuvînt militar iordanian.

Partea iordaniană a făcut cunos
cut că trupele izraeliene au deschis 
focul cu mortiere în regiunea Makh- 
far Al-Qarn. Un alt comunicat mili
tar iordanian arăta că trupele izrae
liene au redeschis focul în aceeași 
regiune. „Forțele noastre au ripos
tat" — a arătat purtătorul de cuvînt 
iordanian.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Luni 
la prînz, între forțe izraeliene și ior
daniene a avut loc un schimb de 
focuri de arme automate, timp de o 
oră, într-o regiune a văii Beisan, — 
anunță agenția France Presse, citind 
un purtător de cuvînt al armatei iz
raeliene. Potrivit acestuia, primii 
care au deschis focul au fost iorda
nienii. Forțele izraeliene au răspuns 
deschizînd la rîndul lor focul.

SITUAȚIE POLITICĂ CONFUZĂ
IN PANAMA

In aceste zile pe străzile orașului Ciudad de Panama

CIUDAD DE PANAMA 25 (Ager
pres). — Duminică seara, Adunarea 
Națională Panameză, boicotată de de
putății guvernamentali, a demis pe 
președintele țării, Marco Robles, acu
zat de violare a constituției, și a insta
lat în acest post pe vicepreședintele 
Max Delvalle. Robles și comandanții 
gărzii naționale nu recunosc însă a- 
ceastă hotărîre.

Trupe ale gărzii naționale pana
meze, care sprijină refuzul președin
telui țării, Marco Robles, de a ac
cepta demiterea sa de către Adu
narea Națională, au pătruns luni di
mineața în sediul central al Uniunii

Naționale, principala grupare politică 
de opoziție, unde au operat numeroase 
arestări. Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., după anunțarea demiterii pre
ședintelui țării, la Ciudad de Panama 
au avut loc ciocniri între sprijinitori 
ai opoziției și armată. Un purtător de 
cuvînt al armatei a anunțat că în 
cursul percheziției efectuate la sediul 
„Uniunii Naționale" a fost descope
rită o cantitate de arme și muniții. 
Deși nu s-a precizat numărul arestă
rilor efectuate, potrivit unor surse 
neoficiale, acesta se ridică la cîteva 
sute de persoane.

STOCKHOLM APELUL
CONFERINȚEI MONDIALE
PENTRU

STOCKHOLM 25 (A-
gerpres). — „Conferința 
mondială pentru Viet
nam", la care au partici
pat reprezentanți a nume
roase organizafii de luptă 
pentru pace, și-a încheiat 
lucrările. Participanfii au 
adresat un apel parlamen
telor, guvernelor, partide
lor politice, sindicatelor 
și grupărilor religioase,

VIETNAM
mișcărilor pentru pace, 
precum și organizațiilor 
culturale, obștești, de ti
neret, studenfești și altor 
organizafii din întreaga 
lume pentru a cere gu
vernului S.U.A. să pună 
capăt definitiv și necon
diționat bombardamente
lor și tuturor acfiunilor de 
război împotriva R. D. 
Vietnam, în scopul creării

unor condifii favorabile 
pentru convorbiri, care să 
ducă la reglementarea 
pașnică a problemei viet
nameze.

A lost adoptată, de a- 
semenea, o rezoluție în 
care este condamnată 
politica de escaladare a 
războiului în Vietnam, 
promovată de guvernul 
S.U.A.

DELHI

U.N.C.T.A.D. 
si-a prelungii 
dezbaterile

DELHI 25 (Agerpres). — Conferin
ța U.N.C.T.A.D., care mina să-și în
cheie lucrările luni, a hotărit dumi
nică seara să-și prelungească dezbate
rile pînă marți seara. Prelungirea lu
crărilor conferinței a fost propusă de 
președintele acesteia, Dinesh Singh, 
ministrul indian al comerțului, pentru 
a permite găsirea unor soluții de ultim 
moment problemelor care au rămas 
pînă în prezent în suspensie.

ȘEDINȚA COMISIEI

LUPTE ÎN JURUL
SAIGONULUI

SAIGON 25. (Agerpres). — Agen
ția Associated Press transmite că 
marea bază militară aeriană .saigone- 
ză din regiunea Can Tho și baza a- 
mericană de la Kontum au fost su
puse luni unui puternic bombarda
ment de mortiere și rachete. Deta
șamente ale F.N.E. au atacat unități 
ale armatei saigoneze dizlocate la 
Pleiku, ocupînd vremelnic postul de 
radio al autorităților saigoneze. Ata
cul a fost precedat de un intens tir 
de artilerie. Luni, în regiunea deltei 
fluviului Mekong, patrioții sud-vietna
mezi au atacat cu rachete și mor
tiere baza militară de la Binh Thuy.

Candidați propuși 
la funcția 

de președinte 
al RS. Cehoslovace

PRAGA 24 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că reprezentanții Co
mitetului de pregătire al mișcării de 
rezistență din Cehia și al partizanilor 
cehi au adresat la 23 martie primului 
secretar al C.C. al P.C.C., A. Dubcek, 
o scrisoare în care îl informează des
pre adunarea lor, în cadrul căreia a 
fost discutată problema candidaturilor 
în vederea alegerii unui nou pre
ședinte al R. S. Cehoslovace.

Reprezentanții Comitetului de pre
gătire au propus ca lista candidați- 
lor pentru această înaltă funcție să 
cuprindă pe tovarășii : Jozef Smrkov- 
sky, Ladislav Novomesky și Ludvik 
Svoboda.

ÎNTILNIREA DE LA DRESOA A CONDUCĂTORILOR 

UNOR PARTIDE COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

în cursul zilei de duminică, timp 
de 17 ore s-au desfășurat, la 50 ki
lometri sud-vest și 45 kilometri nord- 
vest de Saigon lupte grele între for
țele patriotice și trupele americano- 
saigoneze. S-au înregistrat pierderi de 
ambele părți. Pentru a respinge pre
siunea exercitată de forțele patrioti
ce, comandamentul americano-saigo- 
nez a aruncat în luptă unități de 
blindate, artilerie, elicoptere și avia
ție tactică. La sud de Saigon, deta
șamente ale F.N.E. au atacat unită
țile de infanterie americană. Luptele 
au durat aproximativ cinci ore.

La Khe Sanh, baza militară ame
ricană unde sint încercuiți cei 6 000 
de infanteriști a fost din nou bom
bardată de unități ale forțelor patrio
tice, a declarat un purtător de cuvînt 
american. Avioane americane „B—52“ 
continuă să bombardeze pozițiile pa- 
trioților din junii bazei.

PREMIERUL UNGAR 
ÎN VIZITĂ OFICIALĂ 

LA PARIS
PARIS 25 (Agerpres). — Jeno Fock, 

președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, a’ sosit 
la 25 martie la Paris, într-o vizită o- 
ficială. Pe aeroport, J. Fock și per
soanele care îl însoțesc au fost în
tâmpinați de primul ministru al Fran
ței, Georges Pompidou, și de minis
trul afacerilor externe, Couve de 
Murville.

în aceeași zi au început convor
birile oficiale între Jeno Fock și Geor
ges Pompidou. După cum anunță a- 
genția M.T.I., au fost abordate cu a- 
cest prilej probleme ale situației in
ternaționale și probleme economice 
de inteies comun. A avut loc un 
schimb de păreri asupra posibilităților 
de dezvoltare a legăturilor economice, 
comerciale și tehnico-științifice dintre 
cele două țări.

în același timp, Janos Peter, minis
trul de externe al R.P. Ungare, a avut 
o convorbire cu Couve de Murville în 
legătură cu relațiile dintre cele două 
țări și cu probleme actuale ale situa
ției internaționale.

BRNO 25 (Agerpres). — Intre 19 
și 23 martie, la Brno a avut loc cea 
de-a 32-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru transporturi. 
La lucrările ședinței au participat de
legații din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, Republica Socia
listă România, R. P. Ungară, U.R.S.S^ 
precum și reprezentanți ai parcului 
comun de vagoane de cale ferată.

Ședința a fost prezidată de minis
trul transporturilor al R.P. Polone, 
P. Lewinsky.

Comisia a discutat probleme ale co
laborării pe viitor dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul trans
portului și a elaborat recomandări 
în legătură cu soluționarea acestor 
probleme.

Comisia a aprobat, de asemenea, o 
serie de recomandări cu privire la 
normarea mașinilor și utilajelor pen
tru transportul feroviar, fluvial, aerian 
și auto și a șoselelor

Comisia a dezbătut un proiect de 
recomandări referitoare la regulile da 
ocrotire și securitate a muncii, pre
cum și la regulile sanitaro-igienica 
ale navigației maritime. Acest proiect 
include, totodată, cerințele pentru 
construcția și utilarea acestor nave. 
Comisia a aprobat, de asemenea, o re
comandare care prevede îmbunătăți
rea regulilor de zbor pe liniile inter
naționale. Au fost stabilite, de ase
menea, principalele direcții ale activi
tății comisiei în domeniul transportu
lui feroviar în viitorii doi-trei ani.

S-a constatat că dezvoltarea multi
laterală a țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul transporturilor a contri
buit la satisfacerea cerințelor cres
cânde în domeniul transportului inter
național do pasageri, traficului de 
mărfuri și ridicării calității transportu
rilor.

Comisia a discutat, de asemenea, 
probleme ale colaborării economice 
și tehnico-științifice a țărilor membra 
ale C.A.E.R. în domeniul transportu
rilor.

j Șl REPREZENTANȚI 
’ UNOR TARI

I

Dupp cum anunță agenția TASS, 
la 23 martie, la Dresda, s-au întil- 
nit conducătorii partidelor comu
niste și muncitorești și ai guver
nelor din Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polonă, 
Republica Populară Ungară, Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste.

Conducătorii partidelor și gu
vernelor — se arată în comunica
tul dat publicității — au făcut un 
schimb de păreri în problemele 
cele mai importante ale dezvol
tării politice și economice și ale 
colaborării, precum și asupra pro
blemelor internaționale care pre
zintă interes pentru ei. A avut loc,

SOCIALISTE
de asemenea,. un schimb de păreri 
și informare reciprocă asupra si
tuației din țările socialiste. Repre
zentanții P.C.C. și guvernului 
R.S.C. au informat asupra modului 
în care se desfășoară realizarea ho- 
tărîrilor Plenarei din ianuarie a 
C.C. al P.C.C., îndreptată spre tra
ducerea în viață a liniei Congresu
lui al XlII-lea al P.C.C. S-a ex
primat convingerea că clasa mun
citoare și toți oamenii muncii din 
R.S.C., sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, vor a- 
sigura dezvoltarea pe mai departe 
a construcției socialiste în țară.

întâlnirea de la Dresda — se a- 
rată în comunicat — s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

AGENȚIILE 
DE PRESĂ 
TRANSMIT:

CORESPONDENTE
9

AUSTRIA Semnificația 
unor alegeri locale

Duminică au avut loc 
alegeri pentru' dieta 
provincială din Burgen
land și pentru Consiliul 
municipal din orașul 
Graz. Rezultatele evi- 
denfiază, ca și la ale
gerile locale din toamna 
trecută, avansul partidu
lui socialist față de 
partidul guvernamen
tal populist.

Dar mai întîi cifrele : 
din cele 32 mandate 
în parlamentul local, 
partidul socialist a 
dobîndit 17 (în 1964 — 
16), partidul populist 
și-a menținut cele 15 
locuri, cu ușoare pier
deri de voturi, iar 
partidul liberal a pierdut 
singurul mandat pe 
care îl deținuse înain
te. In aceeași zi au avut 
loc alegeri pentru Con
siliul municipal din ora
șul Graz, capitala lan
dului Stiria. Partidul so
cialist a obfinut 52,08 la 
sută din voturi (în 1964 
— 46,52 la sută), parti
dul populist 31,8 (în 
1964 — 34,6). Partidul 
comunist și-a menfinut 
locul pe care l-a avut.

Partidele populist și 
socialist au acordat o 
deosebită atenjie aces

tor consultări electorale, 
în pofida caracterului 
lor local.

Strategii partidului 
populist doreau să in
firme prin alegerile de 
duminică exisfenfa ten
dinței nefavorabile pen
tru el, înregistrată toam
na trecută în cîteva 
consultări electorale 
parfiale care au chemat 
la urne un milion de 
cetățeni. In plus, se ur
mărea cu orice pref un 
succes care ar fi venit 
imediat după remanie
rea guvernamentală din 
19 ianuarie, cauzată și 
ea în parte de pierde
rile importante de voturi 
amintite. S-ar fi obfinut 
astfel un fel de vot de 
încredere pentru modi
ficările operate în com
ponenta cabinetului și 
poate s-ar fi pus capăt 
speculafiilor ce revin cu 
insistentă în presa vie- 
neză despre eventuali
tatea unor schimbări în 
conducerea partidului 
populist și a guvernului. 
In ce-i privește pe li
derii socialiști, ei au ur
mărit să obțină noi cîști- 
guri de voturi ca o con
firmare a depășirii im
pasului în care se găsea 
partidul după rezulta

tele înregistrate în ale
gerile generale de e- 
cum doi ani.

După cum s-a vă
zut, partidul populist a 
obfinut și duminică mai 
pufine voturi, în special 
la Graz, dar purtătorii 
săi de cuvînt mențio
nează că tendinfa din 
tomna trecută a fost stă
vilită, iar pierderile s-au 
diminuat. Ei încearcă 
totodată să limiteze 
semnificafia rezultatelor 
alegerilor la cadrul lor 
local, fără a le pune în 
legătură cu politica gu
vernului federal.

Imediat după anun
țarea rezultatelor, Bruno 
Kreisky, președintele 
partidului socialist, a 
declarat că, după cum 
arată alegerile de dumi
nică, ca și cele din 
toamna trecută, partidul 
populist nu întrunește 
asentimentul majorităfii 
populației, ceea ce, po
trivit părerii partidului 
socialist, ar fi de natură 
să determine partidul 
populist să programe
ze înainte de termen 
alegeri generale pentru 
Parlamentul federal.

P. STANCESCU
Viena

Spre valorificarea

Conferința șefilor 
de state din bazinul 
fluviului Senegal a 
luat sfirșit duminică 
seara la Labe (Repu
blica Guineea). La 
conferință au parti
cipat Modibo Keita, 
președintele Republi
cii Mali, Leopold 
Senghor, președintele 
Republicii Senegal, 
Moktar Ould Dad- 
dah. președintele 
Mauritaniei, și pre
ședintele Guineei, 
Seku Ture. Cei patru 
șefi de state africani 
au hotărit crearea 
Organizației statelor 
riverane ale fluviu
lui Senegal (O.R.F.). 
Președinte al organi
zației a fost ales 
Seku Ture, iar sediul 
secretariatului va fi 
în capitala Senegalu
lui, Dakar.

Comunicatul dat 
publicității după reu
niunea de la Labă 
subliniază ca statele 
membre ale noii or
ganizații sint hotărîte 
să depună toate efor-

fluviului
turile în vederea in
tensificării cooperării 
lor economice. Esen
ța activității în acest 
sens o constituie e- 
laborarea și aplicarea 
planurilor de amena
jare a bazinului flu
viului Senegal, urmă- 
rindu-se sporirea pro
ducției de energie e- 
lectrică, dezvoltarea 
industriei în această 
zonă, îmbunătățirea 
condițiilor de naviga
ție, asigurarea dez
voltării rurale prin 
construirea unui sis
tem modem de iri
gare a văii fluviului 
Senegal. Au fost a- 
doptate cu acest pri
lej și o convenție și 
un statut al fluviului 
Senegal.

Stimularea, lărgirea 
și diversificarea coo
perării culturale se 
înscriu de asemenea 
printre principalele 
obiective ale organi
zației nou create.

Statutul O.R.F., 
pregătit în prealabil 
de o comisie ministe
rială formată din re-

Senegal
prezentanții celor pa
tru țări, precizează 
natura organizației și 
atribuțiile organelor 
sale. Conferința șefi
lor de state membre 
este organul suprem 
al- noii organizații ; 
ea se va întruni 
o dată la trei ani. 
Consiliul ministerial 
este organul de con
cepție, execuție și 
control al activității 
organizației, și va 
ține două reuniuni 
pe an. In sfirșit, un alt 
organism al O.R.F., 
Comisia interparla
mentară, formată din 
20 de deputați — 5 
pentru fiecare stat 
membru — are un 
rol consultativ.

Observatorii apre
ciază că noul orga
nism, prin obiectivele 
pentru care a fost 
creat, poate aduce 
o contribuție marcan
tă la progresul țări
lor din această parte 
a continentului afri
can.

C. BENGA
Alger
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Primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, luînd cuvîntul la 
o conferință de presă, s-a referit prin
tre altele la politica Turciei față de 
țările balcanice. „în domeniul poli
ticii externe, a subliniat el, apreciem 
drept un țel important dezvoltarea re
lațiilor cu țările balcanice, pentru 
crearea unei păoi trainice în regiunea 
noastră".

Ministrul energiei electrice 
al României, Emil Drâgânes- 
cu, însoțit de o delegație de spe
cialiști, face o vizită în Franța. Mi
nistrul român și membrii delegației 
au vizitat instituții și uzine profi
late pe producția de energie elec
trică pe bază nucleară din Franța.

O misiune economică japo
neză a plecat la 25 martie la Pra- 
ga, după care își va continua călăto
ria în Ungaria și Iugoslavia, pentru 
a studia posibilitățile dezvoltării co
merțului cu aceste țări, anunță agen
ția C.T.K.

Mareșalul A. Greciko, mi
nistrul apărării, al U.R.S.S., a sosit 
la 25 martie la Damasc într-o vizită 
oficială.

Guvernele Norvegiei, Sue
diei șl Danemarcei au adresat 
Comisiei drepturilor omului a Con
siliului European o declarație în care 
formulează o serie de acuzații împo
triva guvernului militar greo — a a- 
nunțat ministrul danez al afacerilor 
externe. Ministrul de externe danez a 
precizat, totodată, că Comisia drep
turilor omului a Consiliului European 
va desemna o subcomisie, compusă 
din șapte membri, avînd drept sar
cină să continue ancheta pe baza de
clarației comune a țărilor scandi
nave.

La Panmunjon, în cadrul șe
dinței Comisiei militare de armistițiu, 
partea coreeană a protestat pe lingă 
partea americană în legătură cu ac
țiunile provocatoare întreprinse îm
potriva R.P.D. Coreene. Reprezentan
tul coreean a declarat că nave mili
tare au violat apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene, în zona demilitari
zată au fost introduse noi cantități 
de arme grele și automate de dife
rita tipuri, iar posturile coreene au 
fost atacate în timp ce se aflau în 
misiune de patrulare.

Al X-lea Congres național 
al Convenției cluburilor re
publicane, una dintre cele trei or
ganizații politice care, împreună cu 
Partidul socialist S.F.I.O. și Partidul 
radical, alcătuiesc Federația stângii 
democrate și socialiste, a avut loc 
la Toulouse. Cu acest prilej a fost a- 
doptată o rezoluție care afirmă „ne
cesitatea unui dialog permanent în
tre Partidul Comunist Francez și Fe
derația stîngii pentru definirea baze
lor unui contract de legislatură".

Un mesaj 

de pe „Pueblo"
PHENIAN 25 (Agerpres). — După 

cum anunfă Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană, marinarul Edward Stuart 
Russell, de pe nava americană-spion 
„Pueblo", capturată în apele teritoriale 
ale R.P.D. Coreene, a trimis o scrisoare 
senatorului Kechel din statul California, 
în care îl informează despre împreju
rările în care a fost capturată nava, des
pre captivitatea membrilor echipajului 
și condițiile privind repatrierea lor, 
Russell recunoaște că nava se afla în 
misiune de culegere de informații pri
vind securitatea infernă și apărarea 
R.P.D. Coreene.

In continuare, el își exprimă convin
gerea că dacă guvernul S.U.A. își asumă 
responsabilitatea acțiunilor navei, își 
cere scuze pentru acfele comise și dă 
asigurări R.P.D. Coreene că asemenea 
acte nu se vor mai repeta, echipajul 
se va bucura de clemență.

Construcții noi la Abidjan, capitala 
statului Coasta de Fildeș

ÎN LEGĂTURĂ

CU PROIECTUL 

DE PROGRAM AL 
P. C. DIN GERMANIA

Interzis de aproximativ 12 ani, P.C, 
din Germania și-a prezentat proiec
tul de program cu cîteva săptămînl 
în urmă, la Frankfurt pe Main, în 
cadrul unei conferințe de presă.

După cum a declarat recent ln- 
tr-un interviu Max Reimann, prim- 
«ecretair al C.C. al P.C. din Germa
nia, țelul principal ai programului 
este „transformarea R.F.G. într-un 
stat al păcii și democrației. Proiectul 
de program corespunde intereselor 
clasei muncitoare și ale majorității 
covârșitoare a poporului".

P.C. din Germania a făcut cunos
cut că supune proiectul noului său 
program dezbaterii publice, solici
tând să se facă sugestii șl propuneri 
de care »e va ține seama la definiti
varea documentului.

Răspunzînd interesului c rescind 
manifestat de populația R.F.G. față 
de proiect, mai multe ziare vest- 
germane, ca „Deutsche Volkszeitung", 
„Frankfurter Bote", au publicat fie 
integral, fie largi extrase din docu
ment. Iar săptămânalul hamburghez 
„Blinkfiier" l-a tipărit sub formă ds 
supliment al său ia tipografia Plam- 
beck et Co, din Neumunster. Aceeași 
întreprindere a executat o comandă 
făcută de Comitetul de inițiativă pen
tru legalizarea P.C.G. Deși autorită
țile au procedat de fiecare dată la 
confiscarea tirajului, o parte din nu
merele respective au putut fl totuși 
difuzate. în acest fel, după cum re
latează presa, zeci de mii de oa
meni sînt astăzi in posesia acestui 
document al P.C.G.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzorii voluntari din Întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Case Sclntell


