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îndatorire de maximă răspundere Primirea de către tovarășul

UTILIZAREA CHIBZUITA Nicolae Ceaușescu

A FONDURILOR STATULUI
‘Atît în cadrul procesului de planificare, cît și pe parcursul execuției bugetului republican, a bugetelor organelor locale, tot mai mult se are în vedere.-— ca un principiu deosebit dă important — necesitatea asigurării regimului de economii. în majoritatea cazurilor, acest principiu se concretizează în grija manifestată în faza de planificare pentru folosirea rațională și economicoasă a mijloacelor materiale, de muncă și bănești și, mal departe, pentru ca finanțarea de Ia buget să se facă în deplină concordanță cu planurile aprobate și pe măsura realizării sarcinilor programate. Adică, întregul aparat de stat și economic are îndatorirea să dovedească o răspundere de înalt nivel în cheltuirea fondurilor bugetare, să pună la baza activității sale însușirile de bun gospodar, aă fie animat de un înalt spirit de economicitate, astfel ca tot ce întreprinde și tot ce realizează să poarte pecetea unei sporite eficiente economice. în acest sens, nu puține sînt situațiile cînd unitățile bugetare, ale căror fonduri provin de la buget, nu angajează banii statului în acțiuni lipsite ue chibzuință și eficacitate — ci analizează temeinic execuția bugetară, renunță din proprie inițiativă și dau disponibile fondurile care le prisosesc, pentru a se satisface alte trebuințe economice și social-cultu- rale.Directorii și conducerile unităților bugetare procedează în acest fel șl evită irosirea fondurilor date spre administrare (concretizate în anumite tendințe de abatere de la lege, mal ales în domeniul remunerării muncii, aprovizionării sau dotării inutile,

Ion TULPAN
adjunct al ministrului finanțelor

cheltuirea cu orice preț, la finele anului, a fondurilor bugetare, pentru a prezenta, chipurile, o „execuție" bună) fiindcă știu că aceste întreprinderi nu produc ci consumă o parte din venitul național, nu participă la activitatea ramurilor producției materiale. Totuși, actele de risipire a banilor statului nu au dispărut în întregime din activitatea unităților bugetare. De pildă, în unele întreprinderi de subordonare republicană sau ale consiliilor populare, stăruie nenumărate deficiente în folosirea fondurilor destinate remunerării muncii. Reglementările legale existente prevăd și permit ca operațiile de calculare și plată a drepturilor de personal să se facă sub semnul celei mai exigente exactități șl, totuși, în trei trimestre ale acestui an la numai 18 consilii populare județene s-au înregistrat aproape 2 000 cazuri de plăți ilegale de drepturi de personal, a căror valoare se ridică la peste 1 milion lei. Din fondurile bugetare destinate plății pensiilor și a- jutoarelor familiale, în aceeași perioadă, plățile nelegale reprezintă a- proape 7,5 milioane lei. Cazuri numeroase de asemenea plăți importante s-au constatat și la alte unități din subordinea ministerelor și organelor economice centrale cu activitate social-culturală, printre care Mi-

a ambasadorului Marii Britaniiea • •

16 noiembrie 1968
Lucrarea a fost publicată într-un tiraj de masă

în Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUȘESCU 
„CUVÎNTARE LA ADUNAREA 
GENERALĂ A SCRIITORILOR"

„CÎTU-I
MARAMUREȘU" • • •Oamenii de pe aceste meleaguri 

murmură la bucurii niște stihuri 
care sună așa: „Maramureș, țară 
nouă, scaldă-ți fața-n stropi 
rouă".

Pădurile care încing ca un brîu 
verdeață și răcoare Maramureșul 
propulsează aromele și rouă, plutin- 
du-le peste Iza și Romișoara, peste 
dealul Solovan acoperit de livezi, 
pînă la turnurile acestui atît de 
vechi oraș.

„Cîtu-i Maramureșu', / „Nu-i oraș 
ca Sighetu’" — horesc în zilele de 
sărbătoare maramureșenii. In anii 
din urmă, în epoca socialismului, ora
șul și-a înfrumusețat contururile, 
și-a conectat armoniile edilitare cu 
cele industriale, a devenit tot mai mult, pe verticala construcțiilor mo
derne, un oraș industrial, dăruind 
astfel un sens și o emoție nouă, stră
vechiului cîntec popi.iar.

Evenimentele, de-a lungul vremii, 
t-au interferat mereu. Există o lu- 

■ erare, „Diplomele maramureșene", 
care atestă existența acestui oraș 
încă din secolul al XIV-lea. Marele 
savant Nicolae lorga, in urma unei 
călătorii în 1909 la Sighet, publică 
„însemnări din bisericile maramure
șene" ; el luminează trainicele și 
multisecularele legături ale popu
lației românești de aici cu celelalte 
provincii ale țării.

Se păstrează încă și azi, deasupra 
porții unei clădiri extrem de vechi 
(se presupune că ar data de pe vre
mea ocupării orașului de către oto
mani), stema veche a Maramureșu
lui : capul de zimbru, capra neagră 
și un miner cu tîrnăcopul. In a- 
ceastă clădire se află și o sală de 
festivități unde, în 1914, George 
Coșbuc a luat parte la o ședință a 
unei asociații culturale românești în
temeiată încă din anul 1860. Sub 
oblăduirea acestei asociații cultura
le a luat ființă în oraș, pe la 1862,

de

de 
îți

una dintre primele școli normale ro
mânești din Transilvania, iar prin 
anii 1876—79 — un internat pentru 
copiii de țărani doritori să învețe la 
școala din oraș. Osîrdia pentru dez
voltarea continuă o vieții spiritua
le pe aceste plaiuri și pentru păs
trarea valorilor materiale pe care 
le-au creat cei care au fost bunii și străbunii noștri s-a concretizat 
apoi în înființarea în 1926 a Muzeu
lui etnografic maramureșean. In vi
itorul apropiat, muzeul se va extin
de într-un local mult mai adecvat.

In acest cadru mi se pare emoțio
nantă următoarea asociere cromati
că : nuanțele florilor așternute în-

Sever UTAN

nisterul Sănătății și Ministerul Invă- țămîntului.Referindu-mă la unitățile din sectorul învățămîntului, se desprinde că deficiențele în utilizarea fondurilor pentru remunerarea diferitelor drepturi se înregistrează cu destulă frecvență, mai ales la plata burselor, indemnizațiilor pentru controlul practicii studenților, îndeplinirea sarcinilor de examinare, a indemnizațiilor de conducere și altele. In a- ceste unități, dar și în altele din domeniul culturii și artei se încalcă sistematic principiul socialist al repartiției, legile după care remunerarea trebuie să se facă în concordanță cu cantitatea șl calitatea muncii depuse. Asemenea acte exprimă unele neajunsuri reprobabile de ambele părți — conducerile unităților respective și cei care solicită și beneficiază de aceste venituri — și deformează raporturile etice ce trebuie să funcționeze între angajați și organizații, răspunderea salariaților față de societate.Cum au înțeles unele unități artistice de spectacole să cheltuiască fondurile pe care statul le pune la dispoziție ? Mai întîi, trebuie spus că aproape 75 la sută dintre aceste fonduri sînt asigurate pe seama subvențiilor acordate de la buget, iar cea mai mare parte se folosește în fapt în scopul remunerării — legale sau... ilegale — a cadrelor artistice și de specialitate artistică, a personalului tehnico-administrativ. De pildă, conducerea Teatrului de stat din Galați a angajat colaboratori externi și i-a remunerat din fondul de salarii nescriptic, în timp ce personalul propriu de specialitate nu și-a realizat normele și a colaborat, „în compensație" la alte unități artistice din Iași, Brăila și Craiova. Forul tutelar a) teatrului cunoaște șj. aprobă . asemenea, practici, care nu. sînt de natură să stimuleze forțele proprii din unitățile artistice, să le încurajeze și să asigure un climat sănătos de etică socială ?Analiza modului în care sînt folosite fondurile bugetare mai dezvăluie aspecte de vădită risipă, uneori generată de intenția ca pe banii statului unii să-și satisfacă... interesele personale. Din această categorie fac parte cheltuielile nelegale, efectuate cu organizarea unor excursii în străinătate sau în țară, unde au participat nu numai specialiștii îndreptățiți, pentru care s-au aprobat fondurile, dar, fără nici o justificare, și alți angajați, uneori chiar cu funcții de răspundere. Sursa fondurilor o constituie — în multe cazuri — banii alocați concursului „cele mal frumoase cărți". La una din excursiile amintite au luat parte și 15 directori, directori adjuncți. șefi de servicii, care nu au contribuit direct la realizarea cărților premiate, iar la o altă excursie în străinătate, din totalul de 29 participant!, aproape jumătate nu aveau acest drept. Din fondurile de... propagandă, înscrise în planul de cheltuieli al Consiliului Superior al Agriculturii, s-au plătit în acest an aproape 390 000 lei pentru excursii în străinătate cu un număr de 169 persoane, sub acoperirea că aceste deplasări au caracter de documentare. In fapt, voiajele pe banii statului s-au desfășurat pe itinenariile stabilite de O.N.T. Carpați și la ele au participat și o serie de salariat! din C.S.A., președinți și vicepreședinți al direcțiilor agricole județene, ingineri de la C.A.P.-uri. deși aprobarea fusese dată numai pentru lectorii fruntași din învățămîntul agrozoovete- rinar, care deosebită.Desigur, gătesc din ților parcurg o întreagă filieră la propuneri, avizări și pînă la bări. Ca urmare, la săvîrșirea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit miercuri, 20 noiembrie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Marii Britanii
București, Sir John Chadwick, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.Primirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Estetica industrială Începe să devină un subiect de interes pentru ............ ’lor un fac racter organizatoric ; dar deocamdată tentative. Problema cea mai dificilă pentru noi și deopotrivă problema centrală rămîne, din păcate, cea a practicii, a materializării unor idei interesante, abordate adesea cu mult entuziasm de către a- depții esteticii industriale. Căci rațiunea existenței acestei relativ tinere discipline este prin excelență dictată de finalitatea ei esențială : ameliorarea estetică (dar nu numai estetică) a acelui mediu pe care o- mul îl construiește prin mijlocirea tehnicilor și tehnologiilor industriale moderne. O rațiune practică, deci. Estetica industrială a- pare astfel în postura unei discipline fice de sinteză, se cristalizează terferența unor nil relativ ca : . .mecanica formelor, ergonomie, sociologie și economie, precum și a unor

redacțiile reviste- și editurilor. Este lucru pozitiv. Se și tentative cu ca-

speci- care la in- dome- disparate științele tehnice,

remunerării

au desfășurat o activitateasemenea acțiuni se pre- vreme, listele participan- — de apro- nere-
(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a III-a)

domenii ale crea- artistice arhitectură, pic- sculptură, maiarta

@ E9„Problema executării ho- tărîrilor judecătorești face parte integrantă din problema autorității justiției. Atîta vreme cît o hotărîre rămîne neexecutată ea nu valorează nici cît hîrtia pe care s-a scris. Nimeni și nimic nu poate să stea în calea traducerii în viață a unei hotărîri judecătorești. Instanța de judecată își poate socoti misiunea încheiată doar atunci cînd hotărîrea pe care ea a pro- nunțat-o a devenit fapt de viață". Acestea erau concluziile unui articol apărut la începutul lunii iulie în ziarul nostru ; articolul semnala cîteva cazuri de neexecutare a hotărîrilor instanței și aducea în dis-
Telegrame

Cu prilejul zilei de naștere a regelui Suediei, Gustaf al VI-lea Adolf, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, i-a adresat felicitări călduroase și cele mai bune urări pentru fericirea sa personală și pentru prosperitatea poporului suedez.în răspunsul său, regele Suediei, Gustaf al VI-lea Adolf, a trans
mis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj ce i-a fost adresat.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri Ia amiază pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Indoneziei, Hamzah At-
mohandojo, în vizită protocolară de prezentare.

A participat Mihal Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.

tură, decorative etc.In pofida acelor opinii care întrezăresc în secolul nostru o inefabilă antinomie a industriei și artei, estetica industrială vădește într-un mod surprinzător de limpede tocmai contrariul : caracterul imperios necesar al unei comuniuni, al unei conlucrări armonioase între știință, tehnică șl artă.(Agerpres)

Cadența atît de rapidă cu care se succed marile inovații ale științei și tehnicii în epoca noastră, potențialul impresionant al producției — capabile copere cu prin mari dardizate o gamă foarte largă de obiecte de la cele mai simple de uz individual sau gospodăresc, pînă la cele

industriale astăzi să a- succes și serii stan-

opinii
mai complicate utilaje și mașini, atrage însă în mod stăruitor atenția asupra „condiției estetice" a acestor o- biecte tehnice, asupra necesității de a corela proiectarea industrială cu idealul estetic al contemporaneității noastre. Căci, evident, această „condiție estetică" nu poate fi socotită periferică, lipsită de sensuri majore. Activitatea de muncă a omului, azi ca și în trecut, are calitatea — pe care Marx o observa cu atîta subtilitate — de a se desfășura „și în conformitate cu legile frumosului". Este o constantă a vieții umane, ce nu poate fi uitată de către producătorul industrial, dar nici de către comerciant sau consumator. Pentru că nu vom spune nici o noutate a- tunci cînd constatăm că imperativul frumosului, al calităților estetice care impresionează spontan și direct sensibilitatea noastră primează, de cele mai multe ori, în fața unei aprecieri sau a alegerii unui produs.

MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ 
Șl SOCIALISTĂ -

ferment al luptei pentru formarea
statului national unitar

y

Avîndu-șl rădăcinile adine împlîn- tate în popor și trăgîndu-și seva din devotamentul față de interesele lui vitale, mișcarea muncitorească și socialistă din țara noastră a înscris, pe steagul ei de luptă, încă de la începuturile afirmării pe scena vieții politice a societății românești, îndoitul țel al eliberării sociale și naționale a poporului român. împletirea organică dintre aceste înalte idealuri avea să devină o caracteristică permanentă a mișcării noastre muncitorești, fiind reliefată pregnant de numeroasele ționare pe care le-a acestea, participarea rînduri la pregătirea istoricului act din ziua de 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, va ră- mîne, peste veacuri, mărturie grăitoare a înaltului patriotism al clasei noastre muncitoare, al mișcării muncitorești și socialiste.încă din veacul trecut socialiștii români, relevînd însemnătatea deosebită a actului Unirii Principatelor

de dr. Augustin DEAC
director adjunct al Institutului do 
studii istorice și social-politico do 

po lîngă C.C. al P.C.R.

bătălii revolu- purtat. Intre în primele și săvîrșirea
din 1859, au subliniat că această u- nire reprezintă doar începutul procesului de făurire a statului național român unitar, că în fața mișcării muncitorești și socialiste din România se afla sarcina istorică de a contribui la lupta poporului român pentru împlinirea operei începute în 1859. In acest sens, revista socialistă, intitulată simbolic „Dacia Viitoare" scria în 1883 : „...istoria și dreptul, tradițiunea și plebiscitul, 
trecutul și prezentul ne dau dreptul 
de a aspira la o Dacie română ...in
justa, neomenoasa și nedemna de 
secolul în care trăim dominare a

Hotâriri judecătorești...
benevole ?

cuție o seamă de împrejurări ce favorizează respectiva stare de lucruri : existența unor executori judecătorești incorect! sau cu mentalității neconforme siunii lor, lipsa unor strucțiunl oficiale ș.a....Mutatis mutandis : — ne-am zis — ce se tîmplă cu un articol critic ale cărui semnale rămîn fără ecou ? Nu cumva a- firmația din citat se a- plică foarte bine și articolului respectiv — adică el „nu valorează nici cît hîrtia pe care s-a scris" ? „Ba da" — am fost obligați să răspundem propriei noastre întrebări.Minați de acest gînd, am plecat pe urmele cazurilor despre care am scris, mai ales că eram în posesia unei relativ bogate corespondențe privind articolul

mi- in-dar în-
ancheta socială

nostru. Rezultatele le consemnăm aici :Cazul 1. Rezumat : bătrî- na Elena Verzeanu din Ploiești a obținut pe cale judecătorească evacuarea soților M. și . P. V. din casa sa pe care aceștia o o- cupaseră samavolnic. La data primei noastre vizite, ei nu erau evacuați și — mai mult — aveau comportări huliganice.După apariția articolului, Judecătoria Municipiului Ploiești (președinte I. N. Pava, executor șef A. Bol- descu) ne-a adus la cunoștință că sentința a fost pusă în aplicare ; soții V. au fost evacuați.Noiembrie, Deschidem

din nou poarta casei din strada Rudulul 232. Sîntem întîmpinați de către Elena Verzeanu. „E bine acum, ne spune dînsa. Au fost evacuați. Acum am liniște". Alături de vechea locuință se construiește o cameră nouă ; sîntem asigurați că imediat ce va fi gata, bă-, trîna se va muta acolo.Se pare că totul este în ordine. „Se pare" — pentru că în fața ochilor ne stă... cuiul lui Pepelea. Vă amintiți povestea. Ei bine, soții V. au lăsat un „cui" plecînd: o stivă de cărămizi pe care — cică — n-au unde să le ducă. Cărămizile sînt cuiul; și unde e cui, trebuie să fie și Pepelea. Cam o dată pe săptămînă, cel puțin unul dintre soții V. apare „în inspecție". Vrea, probabil, să vadă ce mai fac cărămizile, dacă n-au răcit, dacă nu tușesc fi... mai

știm noi ce ? Șl dacă tot s-au deranjat, nu ar fi păcat să plece fără să lanseze cîteva înjurături șl amenințări la adresa bătrî- nei, a celor ce îi asigură întreținerea, a îxecutorulul judecătoresc și a celui care a semnat articolul în cauză ? Se menii...Este însă cui al lui scos, iar lui Pepelea să I se atragă serios atenția că legile noastre penale, printre alte infracțiuni, au în vedere și una care se numește huliganism.Cazul 2. Rezumat : „Mă numesc Popenciu Elisabeta și domleiliez in comuna Măgurele, județul Prahova. Sînt în vîrstă de 73 de ani și. fiind maltratată de fiul și nora mea. Popenciu Gheorghe și Jana, ambii învățători aici în comună, am fost alungată pe drumuri fără posibilitatea de a mă folosi de bunurile din propria mea casă, după ce am așteptat aproape un an executarea sentinței de e- vacuare a abuzivilor din casa mea". La sfîrșitul lunii iunie, cînd am vizitat-o.

articolul răcoresc oa-timpul ca acest Pepelea să fie

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

Putem deci socoti eă industria, prin produsele el care animă cadrul material de o- biecte al vieții cotidiene, este unul din factorii responsabili în e- ducarea estetică a o- mului contemporan, un influent pedagog al gustului estetic. Și în- tr-o atare calitate, industria societății noastre, atît de puternic a- firmată în aceste decenii, se face simțită, dar, din păcate, nu numai prin valori pozitive, ci adesea șl negative. Să ne îndreptăm privirile spre rafturile unui magazin de produse casnice și vom constata adesea prezența unor obiecte grosolane, a unor forme care nu ne mai atrag, a unor culori cenușii șl a unor decorații de prost gust. In- trați într-un magazin de mobilă șl veți constata (în pofida existenței unor remarcabile prototipuri) o mare sărăcie de forme și culori, monotonia șl lipsa de atractivitate a puținelor tipuri de garnituri aflate în vînza- re. Se manifestă un paradoxal și condamnabil decalaj între prototipuri ingenios șl plăcut realizate și ceea ce se contractează pentru consumatori. Mai mult chiar; nu vom exagera dacă vom spune că nu sînt puține acele întreprinderi industriale, instituții etc., care, deși investesc importante fonduri pentru amenajarea spatiilor de produc-
I. ACHIM
lector universitar

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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contemporaneCea de-a 15-a sesiune a Conferinței generale a UNESCO începută la Paris la 15 octombrie ieri lucrările.Principala sarcină a stat în examinarea și adoptarea programului de activitate și a bugetului UNESCO pentru exercițiul 1969—
și-a încheiatsesiunii a con-

1970. Conferința generală, care se întrunește din doi în doi ani, a exami-
unei națiuni asupra alteia să înce
teze, ca românii să fie liberi și să 
formeze un stat".Problema luptei de eliberare națională și-a găsit în scrierile unora dintre socialiștii români și în documente ale mișcării socialiste o temeinică fundamentare principială, în spiritul ideilor marxiste. încă din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, mișcarea socialistă din vechea Românie, ca și cea din Transilvania, s-a afirmat ca apărătoare fermă a principiului marxist 1 dreptul la autodeterminare al pO' poarelor. Conducătorii socialiști au relevat importanța deosebită a constituirii statelor naționale independente pentru evoluția ascendentă a fiecărui popor, pentru însăși dezvoltarea luptei de eliberare socială. Merită să fie amintite în această privință cuvintele lui M, Gh. Bujor : 
„Socialismul nu este și nu a fost 
niciodată pentru desființarea patrii
lor... Patriile sînt cadrele naționale și istorice de dezvoltare a popoarelor. 
In aceste cadre s-a întemeiat pentru 
fiecare națiune o existență proprie, 
cu tradițiile ei, cu viața ei sufle
tească, cu idealurile ei, cu civiliza
ția ei, elementul prețios și indis
pensabil în concertul civilizației ge
nerale. ...In regimul actual nu
mai înlăuntrul acestor cadre po
poarele și-ar putea dezvolta în voie

CORESPONDENTA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

nat însă și alte puncte specifice, legato de viața și activitatea organizației. Centrul de gravitate al sesiunii 1-» constituit dezbaterea de politică generală desfășurată în ședința plenară a Conferinței generale, la care au participat 119 șefi de delegații ; ea s-a încheiat prin adoptarea unei rezoluții- cadru, pregătită de un comitet de redactare compus din 15 țări, printre care și țara noastră.Celălalt pol al sesiunii l-au constituit dezbaterile Comisiei programului care a analizat nu numai proiectul do program al UNESCO pentru viitorii doi ani, dar a schițat și marilo linii directoare ale activității acestei organizații pentru anii 1971—1972. Din ra- . poartele și rezoluțiile adoptate de a- ceste două principale organe ale sesiunii s-au desprins cîteva aspecte mai importante. In primul rind, necesitatea ca UNESCO să acorde în continuare prioritate educației și științei. Conferința generală a adoptat un amplu program de activitate în domeniul educației, axat îndeosebi po acțiunea de alfabetizare, îmbunătăți-
(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a Vl-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă mulțumesc foarte sincer pentru urările pe care ați binevoit ti ' le adresa poporului algerian și mie personal cu ocazia celei de-a XlV-a aniversări a începerii revoluției de la 1 noiembrie.îmi face o deosebită plăcere să adresez, la rîndul meu, în numele Consiliului Revoluției, al guvernului și al poporului algerian, salutări prietenești și urări de fericire și bunăstare Excelenței Voastre, guvernului și poporului român prieten.Cu această fericită ocazie doresc să reînnoiesc convingerea mea că prietenia care leagă popoarele noastre se va consolida și să vă urez, totodată, noi succese în construcția patriei dumneavoastră.Cu înaltă considerațiune,

IIOUARI BOUMEDIfiNE
Președintele Consiliului Național 

al Revoluției 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare
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principalelor
(Urmare din pag. I)

După cum se știe, adunările generale constituie momente Importante în viața organizațiilor de bază, oferind cadrul propice examinării temeinice, aprofundate a celor mai importante laturi ale activității economice, politice, culturale, fiind un mijloc important de educare partinică.Dar, după cum se știe, hotărîtoare în înfăptuirea rolului conducător al organizației de bază este activitatea permanentă, de zi cu zi, pe care biroul acesteia, toți comuniștii o desfășoară între două adunări. Pornind de la aceste considerente, noi îndrumăm birourile organizațiilor de bază să întrețină o legătură vie, sistematică, cu membrii de partid, cu ceilalți oameni ai muncii, să imprime întregii munci de partid un caracter de continuitate.în fapt, eficacitatea muncii birourilor organizațiilor de bază este determinată de diversitatea metodelor și mijloacelor folosite — între două adunări generale — pentru rezolvarea competentă a problemelor majore ce se ivesc în unitățile unde-și desfășoară activitatea. Aș aminti în acest sens : dezbaterea în ședințele birourilor organizațiilor de bază a problemelor care cer o soluționare operativă organizarea unor discuții individuale cu membrii de partid ; invitarea la ședințele de birou a unor membri de partid cu experiență ; informările prezentate în fața biroului de către membrii de partid în legătură cu îndeplinirea sarcinilor încredințate. în activitatea birourilor organizațiilor de bază de la „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii, Uzina de reparat material rulant „16 Februarie" din Cluj și a altora s-a încetățenit practica de a informa periodic membrii de partid asupra stadiului îndeplinirii unor hotărîri sau despre anumite sarcini primite din partea organelor superioare de partid.Intervenția activă, promptă, reprezintă unul dintre principalii indici ai capacității combative a organizației de partid. Mi se pare sugestiv în a- ceastă privință următorul caz care reflectă modul de lucru al biroului organizației de bază nr. 17 de la uzinele „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii. în primul semestru din acest an, constatînd că se înregistrează pe fluxul tehnologic un mare număr de ore de stagnare a mașinilor, fără a mai aștepta adunarea generală planificată în care își propusese să examineze această problemă, biroul organizației de bază a inițiat discutarea operativă, împreună cu conducerea secției, a cauzelor deselor defecțiuni mecanice. Astfel s-au putut stabili măsuri temeinic chibzuite, a căror aplicare a avut o influență pozitivă buna folosire a capacităților ducție.Autoritatea, influența in organizației de partid, forța ei mobilizare rezidă în bună măsură receptivitatea față de noile fenomene și sarcini, în operativitatea cu care acționează pentru soluționarea lor. Mă voi referi în acest sens la activitatea birourilor organizațiilor de bază nr. 2, 3, 4, 5 de la fabrica de sticlă din Turda. Cu cîteva luni în urmă, din cauza unor deficiențe tehnologice de prelucrare a sticlei, se fabricau cîteva produse de calitate Inferioară. Birourile organizațiilor de bază au inițiat o largă consultare a specialiștilor, tehnicienilor și muriei- torilor; au fost extinse în toate schimburile unele procedee avansate de topire și prelucrare a sticlei ; munca politică a fost orientată «pre explicarea efectelor economice Î>e care ridicarea calității produse- or o va avea atît pentru întreprindere, cît și pentru fiecare salariat. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate, încă înainte de adunările generale în care urma să fie dezbătută această problemă, calitatea produselor s-a îmbunătățit simțitor.Relevlnd necesitatea operativității, ■ubliniez totodată că ea nu are nimic comun cu stilul pompieristic, cu măsurile pripite, cu acțiunile întreprinse la întîmplare. A acționa operativ mi exclude ci, dimpotrivă, presupune spirit de prevedere, măsuri pregătitoare, activități bine gîn- dite, un plan metodic, acestea fiind atribute ale unui stil de muncă mobil, eficient, de perspectivă.Opinez în această ordine de idei în favoarea creșterii rolului grupelor de partid în viața organizațiilor de bază, astfel îneît să devină organisme mai vii. mai mobile ; discuta* rea operativă, pe formații de lucru, a unor probleme ce pot apare în procesul muncii nu ar face decît să sporească eficienta activității de partid.Spiritul de răspundere partinică Impune fieoărei organizații de partid să acționeze fără întîrziere pentru înlăturarea deficiențelor constatate. Un asemenea stil de muncă tinde să și-1 însușească biroul organizației de bază de la Facultatea de mecanică din cadrul Institutului Politehnic din Cluj. Constatînd unele rămîneri în urmă în realizarea obiectivelor stabilite în planul de cercetare științifică, a alcătuit un colectiv condus de responsabilul profesional din cadrul biroului, care a studiat mersul activității de cercetare la fiecare catedră. Discuțiile purtate cu numeroși profesori și studenți au înlesnit biroului organizației de bază posibilitatea de a face propuneri valoroase conducerii institutului

îmbunătătlrea planului de cercetare științifică, dezvoltarea conlucrării între catedre în vederea unei mai bune valorificări a rezultatelor cercetării. Primele efecte ale acestor măsuri au și început să se facă simțite.In contrast cu asemenea cazuri, pasivitatea, tendința de a amina de la o Jună la alta — pînă ce va putea fi inclusă pe ordinea de zi a unei

executiv între adunările generale. Este necesar să combatem cu mai multă fermitate tendința unor rouri de a nu întreprinde nici o țiune înainte de a primi indicații pftrtea forurilor superioare, deși ochii lor se petrec lucruri carepun o intervenție neîntîrziată. Iată, la cooperativa agricolă de producție Borșa, deși birourile organizațiilor de bază din brigăzi știau că la re
bi- ac- din

(Urmare din pag. I)bătrîna încă nu intrase în propria el casă. La Judecătoria Vălenii de Munte (președinte I. Matei, executor I. Stoicescu) ni s-au adus drept argumente pentru neexecutarea sentinței, tipice chichițe juridice, infirmate, de altfel, pe loc de către consilierul din Ministerul Justiției care ne însoțea.Am așteptat zadarnic o adresă oficială prin care să fim înștiințați că soții Po- penclu au a venit...Comuna utăm și oîn propria ei casă — pe Elisabeta Popenciu. Situația este neschimbată, aidoma celei existente în ziua cînd s-a publicat articolul.
Ce mai găsim ? Trei a- drese ale unor foruri județene și centrale, expediate pe adresa bătrînel și cuprinzînd răspunsuri la plîngerîle ei. Toate trei demonstrează că forurile mintite s-au informat, rect sau indirect, la împotriva căruia fusese

dresată plîngerea (Judecă
toria Vălenii de Munte) și 
au luat de bune spusele 
lucrătorilor amintitei insti
tuții.

fost evacuați. NuMăgurele. O că- găsim — dar nu

a- di- cela-

în mai de promase a de in

privind

CONTINUITATEA
cerință esențială
a muncii de partid

Constantin CR.IȘAN
secretar al Comitetului județean Cluj ol P.C.R.

adunări generale — adoptarea de măsuri în vederea remedierii unor neajunsuri, duc la permanentizarea lipsurilor. Este, între altele, cazul biroului organizației de bază din sectorul instalații I al exploatării de caolin Aghireș care, deși la curent cu cazurile frecvente de încălcare a disciplinei muncii, nu a întreprins nici o acțiune pe linia muncii politico-educative, așteptînd ocazia de „a pune problema" în fata adunării generale.Considerăm că în munca de îndrumare trebuie să ajutăm fiecare birou de organizație de bază să-și îndeplinească îndatoririle ce-i revin ca urmare a rolului său de organ

coltatul șl treieratul orzului se produceau pierderi mari, au așteptat să vină cineva „de la județ" ca să pună capăt acestei stări de lucruri. La cooperativa agricolă de producție Vultureni, secretarul comitetului de partid, care este șl vicepreședinte al cooperativei agricole, a luat măsuri spre a feri de deteriorare trei vagoane de grip abia după ce în cooperativă au venit. activiști ai comitetului județean care l-au tras la răspundere pentru nepăsarea șa. Asemenea cazuri relevă pregnant necesitatea unei atitudini ferme împotriva tendințelor de a trece cu vederea stările de lucruri negative, ceea ce

In fapt exprimă nivelai «căzut răspundere partinică.Experiența dovedește că menținerea unei legături permanente, între două adunări generale, * biroului organizației de bază ou masa comuniștilor are o mare importanță pentru activizarea acestora. In acest scop comitetul județean de partid îndrumă birourile organizațiilor de bază să păstreze o legătură permanentă cu comuniștii,1 să-i informeze sistematic asupra principalelor probleme la ordinea zilei, să încredințeze fiecărui membru de partid sarcini obștești în raport cu pregă-: tirea și aptitudinile sale, . cunoscut fiind că sarcina de partid constituie unul din mijloacele cele mai eficiente de călite partinică a comuniștilor, de participare a acestora la viața organizației respective, la înfăptuirea ho- tărîrilor partidului. Rezultate positive a obținut în acest sens organizația. de bază de la tăbăcăria Fabricii de pielărie și încălțăminte „Clujana" unde din cei 57 membri de partid o parte au sarcini cu Caracter permanent (membri al . comitetului sindical, U.T.C., propagandiști), alții fac parte din colectivele care întocmesc studii sau analize pe teme ale activității economice sau politico-educative. Biroul organizației de bază de la T.C.M.M. Aghireș încredințează unor membri de partid cu bogată experiență sarcina de a da ajutor în dezvoltarea pregătirii poli tico-ideologice a celor care solicită primirea în partid.Desigur, repartizare» sarcinilor de partid este doar primul pas, care trebuie urmat de un sprijin permanent, de control sistematio și exigent din partea birourilor organizațiilor de bază. In cadrul preocupării privind găsirea unor forme variate de antrenare a tuturor membrilor de partid la viața politică, economică și socială a județului, ne străduim să asigurăm o repartizare judicioasă a sarcinilor obștești, dat fiind că lipsa unor îndatoriri precise face pe unii membri de partid să alunece spre o stare de pasivitate, după cum supraîncărcarea altora are urmări negative asupra modului lor de rezolvare. Aceasta e cu atît mai important cu cît pînă la urmă rolul conducător al partidului nu se înfăptuiește doar prin hotărîri, orîcît de bune ar fi ele, ci prin energia și priceperea cu care fiecare organizație, fiecare comunist acționează pentru realizarea politicii partidului.

Șl SOCIALISTA

in confecții
! Imobilismul dimensiunilor
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Orice femeie îndemînatecă știe eă o rochie lungă poate deveni foarte ușor scurtă. O foarfecă, un ac și ață, sînt de ajuns pentru a aduce cu rapiditate rochia la dimensiunile cerute de modă. De altfel, atelierele de retuș ale magazinelor de confecții aproape că nu mai fac altceva. Elena Iacob, șefa atelierului de retuș al magazinului „Eva“, făcea următoarea remarcă : „Scurtăm zilnic, 
Îm medie, 20—30 de rochii,, Aruncăm la coș fîșii întregi ’ de stofă, jerse, mătase etc. Nu-i păcat ?"’ Pe de altă parte, clientelor le displace faptul că, în loc să plece cu rochia cumpărată, sînt nevoite să aștepte pînă se face retușul. Am aflat că fabricarea rochiilor este guvernată de 'NID (norma internă departamentală) nr. 11963 din 1967 care prevede, destul de amănunțit, cît de lungi, cît de late și cît de largi trebuie să fie „rochiile în general și rochiile de casă confecționate din stofă, fire sintetice, catifea, plușcord, mătase, bumbac, ----------bumbac îri amestec și in". (Că să < scape de /.rigorile NID, o rochie ' ficiari" ai NID nU interesați în producția și în vînzarea mărfii, ci acești intermediari. La serviciul tehnic al direcției generale a confecțiilor din M.I.U. ni s-a relatat că, uneori, cele mai neînsemnate modificări în NID iau proporții grotești. Chiar și schimbarea Sau adăugirea unui cuvînt. Pentru introducerea cuvîntului „maxime" la pag. 19 din norma internă departamentală nr. 5333—67 s-a purtat o întreagă corespondență între industrie și comerț. Cît de dificil era de deliberat dacă acest cuvînt să fie acceptat sau nu, se poate vedea din contextul frazei cu pricina care sună acum astfel: „Dosurile pantalonilor pot fi prevăzute cu clini pe cusăturile interioare avînd dimensiunile maxime...".Istoria aceasta cu rochiile poate să pară măruntă, lipsită de importanță. Un calcul sumar arată însă că, din materialul aruncat la coș prin scurtarea, să zicem, a o mie de rochii, s-ar putea confecționa încă 30 de rochii întregi. Această economie de țesături, realizată în afara prevederilor NID ar provoca însă tot felul de încurcături.Ascultînd tot felul de plîngerl, ajungi la simplifica

meni. Și cînd te gîndești la simplitatea operației... E drept, în breasla croitorilor are circulație zicala : „Chibzuiește de o singură dată". Dar și o chibzuială prea îndelungată poate ține treaba în loc.In momentul de față fabricile produc fără o NID oficializată. Se naște o întrebare: nu cumva aceste docuniențe sînt inutile producătorilor,' de vreme ce ’ei Se pot dispensa de ele? Nu știm, de asemenea, în ce măsură clienta se intere- . sează, mai întîi, dacă rochia se încadrează în parametrii NID sau preferă să privească în oglindă dacă rochia „îi vine bine". Atunci, cui folosesc aceste documente întocmite cu atîta trudă ? Răspunsul e surprinzător : ele sînt baza legală de recepție și de control din partea inspecției conierciale. se fac numai pe liîrtii și nu este abatere.Cu alte cuvinte, principalii „bene-

E drept,circulație ______ .zece ori și taie

Aceste operații temeiul acestor ' Îngăduită nici o

industrie și comerț, femeile ar trebui să se îmbrace în saci standard... Dar, întrucît nu se întrevede o evoluție a modei îri această direcție, credem că ar trebui făcut ceva pentru a înlesni punerea de acord a producției de confecții pentru femei cu cerințele modei, cu gusturile atît de variate ale clientelor, care trebuie să găsească în magazine ceea ce li se potrivește; ceea ce doresc; rochii, l'uste, pardesie, taioare etc. în realizarea acestei concordanțe, se- reflectă, de fapt, gradul de adaptabilitate al respectivei ramuri industriale la exigențele pieței.Cei mai mulți dintre interlocutorii noștri, atît din industrie combrț, s-au arătat a crea legături di- intermediari, și, rriai
scape de rigorile NID, o rochie trebuie să fie de cînepă saU alt material neprevăzut în acest pomelnic).' Această NID este urmașa alteia, datînd din 1964, modificată în 1967, doar în ce privește grosimile, deși la data respectivă se știa că rochiile se poartă scurte. Cultivînd cu sfințenie principiul „mai bine să prisosească", atît producătorii, cît și comerțul au continuat să ignore cerințele modei.Și lucrurile ar fi rămas în' acest punct mort dacă nu intervenea o întâmplare fericită : s-a schimbat construcția tiparelor ■ la paltoane. Cu acest prilej, s-a constatat că rochiile vor fi mai lungi decît paltoanele. In felul acesta, pe un drum ocolit și cu circa doi ani întîrziere, s-a ajuns, în fine, la luarea unei hotărîri eroice : să se taie vreo 6—7 cm din lungimea rochiilor tocmai cînd, pe piața mondială, se face simțită tendința de lungire a veșmintelor feminine.Dar simpla înțelegere între reprezentanții industriei și ai comerțului nu este Bul'icientă. Trebuie actul, hîrtia care să consfințească, acest acord. Or, acest act se cere, conform instrucțiunilor, elaborat, discutat, aprobat, pe diferite trepte .șî la diferite foruri. Toate aceste formalități cer timp șî mobilizează destui oa-

Stăm din nou de vorbă, cu tovarășii Matei și Stoicescu.— De ce nu s-a executat evacuarea ?Ne sînt din nou prezentate chichițele...— Dar ni se pare că pro- din.lămuritblema s-a vară !— Da și. tovarășul judecător nescu, locțiitorul președintelui Tribunalului județean, ne-a dat dispoziție să executăm evacuarea. Chiar cu data de ieri (13 noiembrie n.n.) am trimis o nouă somație de evacuare. (A nu știm cita, toate foarte me ! — n. n.).— Nu vă supărați: aveți dreptate ? Acum minute cînd demonstrați că nu e cazul să se execute evacuarea sau acum cînd îmi spuneți că s-a trimis somație ?__— ...Dar să știți că de lă dosarul de executare lipsește hotărîrea definitivă — găsește soluția Salvatoare tov. Stoicescu. (O comunicase generale faptul în adresă).— Lipsea și la data cînd ați făcut evacuarea parțială. Aceea pe ce temei ați făcut-o ?

nu... De altfel. Bălă-

t'er-cînd trei

și Procuraturii care amintește

de hotă-— Aăă... știam rîre... știam că este...— Și acum nu mai știți ?Lucrurile Se lămuresc curînd. Hîrtia respectivă era într-un alt dosar, aflat în posesia..', executorului judecătoresc I. Stoicescu. interlocutorul nostru.întorși la Ploiești, tov.

Sînt factorii direct

concluzia că, pentru a existenta tovarășilor din

cit și din dornici de recte, fără _______________ _____,ales, fără atîtea formalități bune doar pentru „a avea o acoperire". S-a ajuns la o asemenea fetișizare a hîrtiilor incit, chiar în concepția normei interne departamentale pentru rochii, de exemplu, se ține seama de parametrii tiparului și nu de proporțiile femeilor care urmează să le poarte. „Fiecare ihodel își are caracteristicile sale, ne spunea lng. Ortansa Șerbănescu de la „Arta modei". Sistemul de încadrare a confecțiilor în norme mi se pare depășit. E drept, față de STAS, NID reprezintă un progres. Dar și acestea au devenit o frînă în adaptarea rapidă la cerințe, întrucît adaugă operațiunii practice uneori extrem de simple, un adevărat cortegiu de formalități". Tovarășul ing. Cristian Stancu, director tehnic în M.IÎU., ne relata deunăzi : „Este posibil și necesar ca relațiile noastre cu comerțul să se descentralizeze, să se încheie cît mai. multe acte bilaterale, între bazele comerțului, marile magazine și fabrici. De altminteri, asemenea relații directe există, cu bune rezultate, dar numai cu cîteva din marile magazine. Nu văd de ce sistemul nu ar fi extins".După cum se vede, nici ideile și nici soluțiile nu lipsesc. Cineva totuși trebuie să-și asume răspunderea' diminuării efectelor birocrației în relațiile comerț-industria uș.oară.
Sodica ȘERBAN

de organul de executare după normele ce se vor fixa prin instrucțiunile Ministerului Finanțelor, aprobate printr-o hotărîre a Consiliului de. Miniștri". „Aceste instrucțiuni n-au apărut nici pînă astăzi" — Scriam noi în articol.Redacția ziarului nostru a primit o scrisoare din

— bine, mersi — în casele confiscate", „de multe ori rod al delapidării".Răspunsul : „împrejurarea că. imobilul confiscat este locuit în continuare de infractor și familia sa nu înseamnă că nu s-a executat confiscarea, deoarece a-., ceasta operează numai transferul de proprietate".

democrației române, reprezentind peste 60 000 de muncitori organizați. In ședința preliminară ce a avut loc lă 30 noiembrie pentru stabilirea unui acord asupra principiilor unirii și definitiva redactare a proiectului Declarației Adunării, în numele socialiștilor români, Ioan Mihuț declara : „acel țăran care vine aici 
vine cu gîndul să ducă de aici pământ și drepturi și pe baza aceasta vrea 
să se unească; asupreala pe care 
a îndurat-o îl îndeamnă să vină aici pentru ca să fie om liber...". Socialistul Traian Novac susținea, la rîndul său, în numele unui grup de muncitori bănățeni „democratizarea 
desăvîrșită a României și transfor
marea ei în republică populară, con
dusă de națiunea și poporul român".Faptul că în Declarația de la Alba Iulia au fost introduse o serie de revendicări cu caracter larg democratic ca votul universal, reforma agrară, libertatea și egalitatea în drepturi pentru toți cetățenii țării, legislația muncitorească etc. a fost tocmai rezultatul luptei hotărîte a maselor largi, în frunte cu clasa muncitoare, în istorica zi de 1 decembrie 1918, spre orașul Alba Iulia se îndreptau, cu trenuri și căruțe, călare sau pe jos, șiruri lungi de muncitori, țărani, tîrgoveți de pe tot cuprinsul Transilvaniei, pentru a hotărî ei singuri asupra soartei lor. In fruntea fiecărui grup — remarca un martor ocular — erau drapele naționale tricolore. Priritre ele și grupuri cu drapele roșii, avînd în vîr- ful lor cîte o panglică tricoloră. E- rau delegații muncitorilor din Valea Jiului, de la Reșița, Bocșa șî Anina, de la Brad, Roșia și Zlatna, de la Dej, Turda. întrebat ce înseamnă tricolorul în vîrful stindardului roșu, un conducător al delegaților muncitori de la Uioara răspunde: „în
seamnă că vrem dreptate socială, 
dar aceasta o vrem prin unirea cu 
România".Printre cei care au luat cuvîntul la numeroasele mitinguri de pe Cîmpul lui Horia de la Alba Iulia au fost și numeroși reprezentanți ai socialiștilor. „Cînd aderăm la unire — declara urnii din ei — nu o facem numai 
pentru că în interiorul nostru există 
simțul acesta, ci și din convingerea 
fermă și conștiința clară că din’pos
tulatele luate în rezoluția prezentată 
sînt asigurate toate celelalte garanții 
pentru democratizarea României". Reliefînd necesitatea unei strînse colaborări șl prietenii între socialiștii români și cei maghiari și de alte naționalități, același vorbitor conchidea : „azi a sosit momentul cînd de
clarăm că da, ca clasă, sîntem soli
dari cu el..., dar vrem să fim în vii
tor o floare neatîrnată în marele bu
chet al Internaționalei".Poziția mișcării muncitorești și socialiste din Transilvania s-a conjugat perfect cu poziția Partidului socialist din vechea Românie, care în- tl-o declarație a., sa adoptată după . .Adunarea Națională de la Alba Iulia, .arăta : „Ca socialiști români inter
naționaliști, salutăm cu bucurie 
dezrobirea națională a poporului ro
mân și respectăm legăturile 
unire hotărîte... România nouă de 
astăzi trebuie să devie România so
cialistă de mîine".Cu tot caracterul său combativ, mișcarea muncitorească și socialistă română — dat fiind raportul de forțe . social-politice în acea epocă istorică — nu a reușit să cucerească rolul conducător în lupta pentru unirea Transilvaniei Cu România, actul 1 rii- rii realizîndu-se sub hegemonia burgheziei, pe baza regimului burghe- 1 zo-moșieresc. La aceasta a contribuit desigur faptul că în fruntea clasei muncitoare nu se afla încă pe atunci un partid consecvent revoluționar, capabil să o organizeze și să o conducă la îndeplinirea sarcinilor sale istorice. In rîndurile vechii mișcări socialiste mai dăinuiau concepții o- portuniste, precum și anumite confuzii și interpretări greșite chiar cu privire la problema națională și la statul național .unitar. Astfel, unii socialiști, neînțelegînd etapa istorică în care se afla pe atunci poporul nostru și care ridica pe primul plan unirea Transilvaniei cu România, ducerea pînă la capăt a transformărilor burghezo-democratice în direcția construcției de stat — minimalizau mișcarea de eliberare națională, o considerau doar ca o mișcare burgheză, o luptă între burghezii. Ei nu înțelegeau că eliberarea națională și formarea statului național unitar corespundeau în cel mal înalt grad intereselor și aspirațiilor întregului popor, că tocmai prin aceasta se crea cadrul necesar pentru dezvoltarea economică și socială a țării, pentru unirea tuturor forțelor progresiste și revoluționare ale națiunii și implicit pentru desfășurarea victprioasă a însăși luptei de eliberare socială.Anumite confuzii și aprecieri eronate în problema statului național și-au făcut loc și mai tîrziu, în activitatea Partidului Comunist Român. După cum se știe, într-o serie de documente ale P.C.R, au fost introduse aprecieri greșite după care România era considerată „un stat tipic cu multe națiuni". Apreciindu-se ne- just procesul de formare a statului național român, se stabilea sarcina desfășurării unei activități în vederea așa-zisei „eliberări de sub imperialismul român" a „popoarelor asuprite" pe baza principiului dreptului națiunilor la autodeterminare. Aceste lozinci nu țineau seama de condițiile concrete ale României ca stat național unitar și îndemnau la dezmembrarea ei. la destrămarea poporului român. Dreptul popoarelor ia autodeterminare a fost proclamat de învățătura marxist-leriinistă nu în scopul dezmembrării statelor naționale, ci, dimpotrivă, în scopul eliberării popoarelor asuprite și constituirii lor în state naționale de sine stătătoare.Pe măsura maturizării ei politice și ideologice, mișcarea muncitorească din țara noastră a părăsit aprecierile greșite în problema națională. In anii ce au urmat, Partidul Comunist Român, afirmîndu-se ca adevăratul stegar al intereselor fundamentale ale poporului, situîndu-se ferm pe poziția apărării independenței, suveranității șl integrității teritoriale a patriei, a înscris pagini nepieritoare de eroism și abnegație revoluționară în analele istoriei patriei. Sub conducerea partidului comunist, poporul român și-a putut făuri, după decenii de luptă, acel stat visat cu ardoare de atîtea generații, între car« și făuritorii unirii de acum 50 de ani — statul celor ce muncesc da la orașe și sate, suveran și independent, Republica Socialistă România.

nlei a fost aproape în Întregime ocupat de trupele germane.In condițiile războiului șl ale o- cupației, care au dus la o maximă ascuțire a tuturor contradicțiilor sociale, s-au intensificat, atît în vechea Românie, cît și în Transilvania, mișcările de eliberare socială și națională. Pe acest fond, victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a dat o puternică lovitură sistemului imperialist, a avut un uriaș ecou, răsunînd la noi, ca și pretutindeni, ca un puternic îndemn la lupta pentru realizarea aspirațiilor de libertate. Ea a fost urmată, ca o reacție în lanț,' de dezintegrarea imperiului habsburgic sub loviturile mișcării de eliberare națională a popoarelor. S-au creat astfel acele condiții favorabile desfășurării luptei poporului român pentru unitatea statală întrevăzute încă de Engels. Este meritul clasei noastre muncitoare, al mișcării muncitorești de a se fi situat în primele rînduri ale acestei lupte.In Transilvania — la Arad, Gluj, Brașov, Timișoara, pe Valea Jiului și în alte, centre, au avut loc în toamna anului 1918 ample acțiuni greviste și demonstrații în cadrul cărora muncitorii — români, maghiari, germani, sîrbi •— cereau înlăturarea guvernului reacționar și autodeterminarea politică, încheierea imediată a păcii, ziua de muncă de 8 ore etc. ; se formează consilii muncitorești în principalele centre industriale, care preiau puterea, înlăturînd autoritățile habsburglce.Ințelegînd că în eliberarea națională și unirea Transilvaniei cu România erau interesate toate clasele și categoriile sociale, socialiștii români din Transilvania și-au intensificat colaborarea cu celelalte forte sociale, inclusiv cu burghezia, în special. cu exponenții ei din Partidul Național Român. Ei au dezvăluit cu tărie oscilațiile, nehotărîrea burgheziei, tendința unor cercuri ale acesteia de a subordona interesele generale ale maselor din Transilvania propriilor interese de clasă. Dorința unanimă este —■ scria în decembrie 1917 socialistul ardelean Emil Isac, în ziarul „Adevărul" — ca fruntașii partidului național „să 
părăsească în fine pasivitatea și să 
pășească pe terenul acțiunii politi
ce... să intre în acțiune deci, cît 
mai grabnic, Partidul Național Ro- ■ 
mân!“. Tocmai ca rezultat al tratativelor purtate între conducerea mișcării socialiste din Transilvania și cea a Partidului Național Român, s-a creat în octombrie 1918 Consiliul National Român Central format din cîte 6 reprezentanți ai fiecăruia din cele două partide, iar apoi în cursul lunii noiembrie consiliile naționale locale și gărzile naționale, constituite, în toate comitatele Transilvaniei. în toate orașele și satele românești. Prezenta ma-

și pe deplin toată originalitatea și puterea lor de creațiune. Acesta e 
Unul — evident, nu singurul -— din 
motivele pentru care social-demo- 
crația se ridică împotriva ciuntirii 
țărilor constituite, împotriva frînge- 
rii popoarelor în bucăți, împotriva 

. suprimării vieții naționale a po
poarelor. Ea a. proclamat întotdea
una dreptul imprescriptibil și inviolabil al tuturor națiunilor 
ța liberă și integrală".De remarcat că asemenea ..erau împărtășite și de conducători ai mișcării muncitorești și socialiste din Transilvania. La această similitudine de gîndire revoluționară au contribuit în mod hotărîtor legăturile dintre proletariatul român de pe ambele versante ale Carpaților. Schimburile reciproce de delegații, publicații și corespondență, acordarea de sprijin material și moral în diferitele acțiuni întreprinse pun . în lumină intensitatea, permanenta și Caracterul multilateral al acestor legături. Se poate aprecia că în fapt, In vechea Românie și Transilvania, exista o Singură mișcare muncitorească cu aceleași caracteristici generale. dar și eu anumite note proprii fiecărei regiuni, generate de condițiile specifice ale acestora.Dezlănțuirea războiului mondial de către marile puteri imperialiste a creat o situație nouă, deosebit de complexă, care muncitorești și minare a liniei urmat în toate siv în problema națională și a făuririi statului național unitar. Conștienți că războiul afecta grav situația maselor muncitoare și crea pericolul transformării țării într-un teatru militar pentru înfruntarea forțelor celor două grupări beligerante, socialiștii români s-au situat în fruntea mișcării antirăzboinice . care a cuprins masele largi ale poporului. Profund preocupați de problema fundamentală care se punea în fața poporului român — formarea statului național unitar — socialiștii subliniau că a- ceasta își va găsi neapărat soluționarea prin dezvoltarea luptei de eliberare a poporului nostru, în strînsă u- nitate cu celelalte popoare asuprite. 

„Cînd popoarele muncitoare conștien
te vor dispune de soarta lor și a țări
lor lor — sublinia C. Dobrogeanu- Gherea — atunci va suna și ceasul 
liberării națiunilor mici de sub jugul 
celor puternice, atunci va deveni 
cu adevărat posibilă, și întregirea ță
rii noastre... Altă posibilitate pen
tru întregirea unei țări mici ca 
a noastră... — altă perspectivă nu 
există...", Este interesantă apropierea dintre vederile socialiștilor români și aprecierile Iui Engels care încă în 1888 .arătase în scrisoarea lui către L Nădejde că în eventualitatea unui ______război între cele două mari puteri — sivă a muncitorimii în cadrul aces- Rusia țaristă și imperiul habsburgic, : tor organisme, sub conducerea

' „n-im’ putea să ținem cu vreunul 
din luptători, dimpotrivă, le-am dori 
să fie -cu toții bătuți, dacă s-ar pu
tea...". După ce țarismul se va pră
buși — fie într-o luptă cu foștii 
membri ai Sfintei Alianțe, fie prin- 
tr-o mișcare internă — numai după 
aceea învechita monarhie austro-un- 
gară se va prăbuși, iar națiile de 
acolo se vor organiza... după cum 
vor voi".După cum se știe, neutralitatea României față de război a durat doi ani. în condițiile în care cele două grupări beligerante exercitau presiuni tot mai puternice a- supra României, cercurile conducătoare burghezo-moșierești au hotăril Intrarea în război alături de forțele Antantei, care promiteau satisfacerea dezideratului unirii Transilvaniei cu tara. Poporul român nu a intrat în acest război pentru a cotropi și anexa teritorii străine, ci din dorința realizării aspirațiilor legitime spre unitatea statală. Curînd după intrarea în război, teritoriul Româ-

la uia-poziții

a impus mișcării socialiste o reexa- sale, a politicii de problemele, inclu- luptei de eliberare

. . ... ea--?rora s-a desfășurat întreaga pregătire a actului unirii, a imprimat a- ccstei pregătiri o orientare profund democratică, vizînd, o dată cu înfăptuirea unității de stat, împlinirea unor revendicări sociale, tirea condițiilor de viață ale maselor muncitoare.Aceasta a apărut clar încă în perioada alegerii delegaților pentru Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, convocată de Consiliul Național Român Central la 2/1.5 noiembrie 1918. In timp ce forțele de bază ale burgheziei române se pronunțau pentru realizarea unirii în cadrul regimului monarhic burghezo- moșieresc, care să-i asigure întărirea dominației în viața politică și economică, socialiștii militau pentru o unire în cadrul unui stat democratic.Acest deziderat a fost exprimat pregnant la Alba Iulia, unde printre cei 1 228 de delegați aleși pe întreg teritoriul Transilvaniei, au fost pre- zenți și 150 de delegați ai social-.

îmbunătă-

d?

NOI ȘANTIERE PE LITORALIn stațiunile de pe litoral s-au deschis noi șantiere. La Mamaia se construiesc trei hoteluri cu 1 000 de locuri și două restaurante, la Eforie Nord se vor înălța un complex hotelier cu 400 de locuri și un nou grup de căsuțe cu 1 000 locuri. In sezonul estival viitor aici își vor deschide porțile

încă 15 hoteluri, 80 de căsuțe din prefabricate, 8 restaurante, un camping, oficiu poștal, agenții de voiaj. și turism, un mare complex comercial. Capacitatea stațiunilor de pe litoralul nostru se mărește astfel cu aproximativ 13 000 de locuri. (Âgerpres)

urma pungășiilor*. Trebuie făcut ceva și pentru curmarea acestor consecințe de ordin etic.Să trecem la fondul problemei ridicate de articol : 
cum. sînt despăgubite uni- 

. tățile socialiste ?Iată ce scrie însăși a- dresa Ministerului Finanțelor : „Este adevărat insă

decît să plătească o treime din sala-și zeci de milioane stau, în felul acesta,

Aurel Bejan, președintele Tribunalului județean Prahova, confirmă temeinicia punctului nostru de vedere și ne asigură că evacuarea se va efectua în termenul legal.. Cazul 3- Rezumat :, o seamă de delapidatori, condamnați—• printre altele — să despăgubească unitățile de unde au furat, au bunuri imobile, îndeobște case. Ele au fost confiscate. In ceea ce privește valorificarea lor, H.C..M 221 din 1960, la articolul 37. scrie : „Prețul de vînzare se stabilește

partea Ministerului Finanțelor, scrisoare în care se spune : „...în articolul menționat s-au strecurat o serie de erori grave, cel puțin în legătură cu sarcinile Ministerului Finanțelor" — după care se citează eroare. „Seria . defiind oarecum mică, să o cităm în întregime :Articolul : „Li s-a confiscat averea (infractorilor respectivi — n.n.), organizațiile socialiste respective nu sînt despăgubite nici pînă astăzi iar ei locuiesc

cierori"

Este adevărat; așa cum spune și adresa de care ne ocupăm, „nu există vreo dispoziție legală care să prevadă evacuarea". Așa este... și totuși, nu ne putem împăca CU situația. „Tot cartierul știe că X a furat, că și-a făcut casă din furt. Vede că a stat . 2—3 ani închis după care a revenit si continuă să se bucure de bunul dobîndit ilegal. Cetățeanul nu știe că imobilul este, de drept, sechestrat, el vede un hoț care trăiește bine de pe

că, de 8 ani, nu-au apărut 
instrucțiunile cu normele de evaluare a imobilelor urmărite silit- pentru realizarea despăgubirilor a- cordate organizațiilor socialiste..." Dar noi, făcîn- du-ne ecoul unor instanțe judecătorești și al unor . întreprinderi, nici nu sus
țineam altceva în articol! Deci interesele tuturor coincid : ale organizațiilor socialiste, ale instanțelor, ale Ministerului Finanțelor însuși, ale opiniei publice. Atunci ? (Aflăm — ironie I

— că pînă și interesele unor foști infractori ar fi satisfăcute : ei preferă să li se stingă soldul evaluîn- du-se casa și terminînd o- dată pentru totdeauna beleaua lunar riu !).Zeci de leiimobilizate. Prea multe hotărîri judecătorești sînt la ora de față neexecutate.Iată ce ne scrie conducerea întreprinderii de contractări și achiziții pentru industria ușoară Bihor :„întreprinderea noastră are debitori cărora li s-au confiscat casele nu au putut fi din cauză că Finanțelor nu . ________instrucțiuni pentru evaluarea bunurilor imobile confiscate. 'întrucît nu au fost elaborate instrucțiunile respective, întreprinderea noastră nu poate încasa debite de sute de mii de lei. Vă rugăm să semnalați aceasta Ministerului Finanțelor".La Ministerul Finanțelor, unde am discutat chestiunea, am aflat că și pe a- dresa ministerului sosesc cereri asemănătoare. Am

dar acestea valorificate Ministerul a elaborat

luat cunoștință si de justificările ministerului. .Este însă timpul, socotim noi, să se treacă la aprobarea instrucțiunilor în cauză. Se știe că în H.C.M. 221/ 1960, la articolul 35, se prevăd mai multe modalități de valorificare a bunurilor imobile ; corelate cu noua legislație locativă, aceste dispoziții își găsesc, pe deplin, cîmpul de aplicare. E drept, multe imobile sînt degradate și preluarea lor pare, la prima vedere, o povară. Dar, în orice stare ar fi un imobil, o întreprindere tot îi găsește o u- tilizare. Paguba tot se repară mai nimic sau lună, de anul 2008.Recapitulînd : socotim dincolo de toată această discuție trebuie să avem în vedere faptul că— o hotărîre rească trebuie(ceea ce nu se întîmplă în aceste cazuri) și că— interesele economiei naționale sînt sfinte. Or, nu ele sînt servite prin neemi- terea, timp de mai bine de 8 ani, a unor instrucțiuni. Cu atît mai mult cu Cît 
emiterea lor este o obliga
ție cuprinsă intr-o hotărîre 
a Consiliului de Miniștri.

mult decît cu... cu 300 de lei încasat pînă pe 
în

că

judecăto- executată
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Pledoarie
in favoarea unui... 
indicator economicSe spune adesea că „alfabetul" în car<$ se exprimă planul de stat, se compară și se apreciază realizarea lui îl constituie sistemul de indicatori. îmbunătățirea continuă a acestui sistem de indicatori figurează printre problemele majore cuprinse în ansamblul de măsuri cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, adoptate de Conferința Națională a partidului din decembrie anul trecut.în mod necesar, s-a prevăzut să se introducă în practică noi indicatori, cu un conținut mai cuprinzător, care să servească scopurilor de a imprima întregii activități a întreprinderilor direcția optimizării și maximalizării eficienței economice. S-a subliniat, în acest sens, oportunitatea de a se fixa ca sarcină obligatorie, izvorîtă din planul de stat, volumul acumulărilor ce urmează a fi obținute față de fondurile fixe și circulante avute la dispoziție prindere.Problema care se ridică tea să fie exprimată mai cină obligatorie ? După părerea mea, un conținut cuprinzător al acestei sarcini obligatorii, care să exprime cît mai exact eficiența generală a activității e- conomice a unei întreprinderi, l-ar putea da indicatorul beneficii la 1 000 de lei fonduri de producție (fixe și circulante) pe care ea le are la dispoziție — și nu indicatorul rentabilității.Fără a diminua cu nimic importanța acestui indicator, personal cred — și multi specialiști împărtășesc ideea — că rentabilitatea, privită ca raport între beneficiu și prețul de cost al producției realizate, nu reflectă întregul complex. de factori care acționează în activitatea economică a unei întreprinderi și, drept urmare, nu dă o imagine completă, de sinteză, asupra eficientei economice. El nu ține seama de nivelul fondurilor materiale pe care statul le-a pus la dis- "oz'tle fiecărei întreprinderi și, ca atare, mu oglindește rezultatele economice în raport cu efortul financiar făcut de buget cu cerințele exprese ale dezvoltării economiei naționale.De ce pledez în favoarea indicatorului beneficii la 1 000 lei fonduri de producție 7 Societății noastre, economiei noastre naționale nu le este indiferent eu ce eficientă economică sînt folosite mijloacele materiale pe care le are la dispoziție fiecare întreprindere. Introducerea acestui indicator ar determina comitetele de direcție din întreprinderi să acționeze în permanență pentru folosirea cu inalt randament a tuturor utilajelor și instalațiilor existente, pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție, pentru accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, pentru înlăturarea imobilizărilor de valori materiale în diferite faze ale procesului de fabricație.Susțin punctul meu de vedere pornind de la experiența și rezultatele uzinei în care lucrez. Calculele făcute arată că, față de 1963, în acest an beneficiile realizate la 1 000 de lei fonduri de producție au crescut de peste două ori. Limitînd analiza la realizările pe 9 luni din 1968, se desprinde că obținerea unui spor de beneficii de 35 lei față de 1967 la fiecare o mie de lei fonduri de producție este rezultatul unui ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice. Ele s-au concretizat înx rilor <îxe ' , indic' de principalei

de fiecare între-este : cum ar pu- bine această sar-

riale de producție în general și micșorarea consumului de metal în special, în scăderea volumului de rebuturi și creșterea ponderii produselor cu caracteristici superioare.Chiar dacă mijloacele circulante au în cazul uzinei noastre o pondere redusă în totalul fondurilor de producție — 18 la sută — fructificarea posibilităților și accelerarea vitezei de rotație rloadă la alta a contribuit la cienței economice. Accelerarea _ __tație cu 13 zile în 1968 față de 1963 a făcut ca normativul mijloacelor circulante să crească în această perioadă cu 37 la sută, în timp ce producția marfă a sporit cu 87 la sută. In primul semestru din acest an, viteza de rotație s-a accelerat cu 2 zile fată de plan și ea ar fi crescut și mai mult dacă am fi introdus în întregime în circuitul economic stocurile de materii prime și materiale cu mișcare lentă.Esențial mi se pare că dependența strînsă, directă, a mărimii beneficiilor de volumul fondurilor de producție încredințate ar face să crească și mai prinderilor pentru

căilor pentru de la o pe- creșterea efi- vitezei de ro-

puncte de vedere

L
folosirea mai rațională a fondu- în funcțiune, depășindu-se astfel utilizare intensivă a agregatelor în reducerea cheltuielilor mate

mult răspunderea între- gospodărirea judicioasă și menținerea acestor fonduri la nivelul strict necesar îndeplinirii sarcinilor stabilite prin planul de stat, ceea ce ar contribui la întărirea gestiunii economice. în plus — ceea ce este deosebit de important — ar spori cointeresarea colectivelor de întreprinderi în fructificarea susținută a rezervelor interne, în folosirea cu rezultate economice superioare a potențialului productiv, întrucît orice depășire prin efort propriu a beneficiilor planificate ar crea posibilități de stimulare materială și de efectuare a unor mici investiții social-culturale.Nu mai puțin important ar fi rolul acestui indicator în fundamentarea eficienței e- conomice a investițiilor pentru dezvoltarea și dotarea tehnică a întreprinderilor. Fondurile afectate întreprinderilor în acest scop vor trebui să fie astfel folosite, încît să asigure realizarea unor beneficii peste media obținută cu fondurile fixe existente, adică o creștere substanțială a eficienței generale a producției.După cum se vede, superioritatea indicatorului beneficii la 1 000 lei fonduri de producție constă în faptul că, deosebit de factorii care condiționează creșterea rentabilității, cunoaște și influenta valorii, structurii și nivelului tehnic al noilor investiții, precum și a vitezei de rotație a mijloacelor circulante. în condițiile introducerii acestui indicator, nici o întreprindere nu și-ar mai permite să achiziționeze utilaje și mașini de care nu are nevoie sau de un nivel tehnic îndoielnic, să mențină „înghețate" stocuri de materii prime și materiale, să realizeze produse fără desfacere asigurată.Iată deci cîteva argumente care pledează în favoarea indicatorului beneficii la 1 000 lei fonduri de producție, care, după opinia mea. sintetizează toate laturile activității complexe a întreprinderilor si poate fi considerat ca.indicator general al eficienței economice. Introducerea lui ca sarcină obligatorie izvorîtă din planul de stat ar canaliza eforturile colectivelor de întreprinderi spre folosirea cu rezultate economice superioare a mijloacelor materiale încredințate de stat, ar fi un mijloc important de comensurare a dinamicii eficientei economice.
Dumitru CODRESCU
contabil șef la uzina „Industria sîrmei' 
din Cîmpia Turzii

E CE STAGNEAZĂ
CONTRASTE

ZOOTEHNIA as / SE

JUDEȚULUI CONSTANȚA?
An de an, agricultura județului Constanta a obținut succese tot mai mari, în toate ramurile de activitate.în această parte a țării sînt posibilități ca, atît unitățile agricole de stat, cît și cooperativele agricole să sporească continuu efectivele de animale, să îmbunătățească procesul de producție astfel încît zootehnia să devină o ramură principală de producție — pîrghie de cea mai mare însemnătate în consolidarea economică și organizatorică a unităților agricole.Pentru a aprecia nivelul atins pornim prin a folosi cîteva cifre. în acest an, cooperativele agricole au prevăzut să aibă 77 200 de taurine, 103 700 porcine, aproape 447 000 ovine, peste o jumătate de milion de păsări matcă, rezultînd o creștere însemnată față de anul trecut. De asemenea, s-a prevăzut să crească producțiile la lapte, carne, lînă, ouă. în primele 9 luni ale anului în cooperativele agricole s-a obținut, în medie, 1418 litri lapte de vacă, 3,03 kg lînă și 74 ouă. Aceste cifre, redate lapidar exprimă nivelul actual al zootehniei cooperatiste din județul Constanța. Ce spun aceste cifre 7 Ce loc ocupă zootehnia în ansamblul producției județului 7 Are ea perspective să se dezvolte la nivelul celorlalte ramuri ale a- griculturii din această parte a țării 7 E posibil, ori nu acest lucru 7 Despre aceasta s-a discutat recent în- tr-o plenară a comitetului județean de partid, ținută împreună cu activul din agricultură, în care, pentru următorii ani s-au stabilit o serie de măsuri, astfel ca zootehnia să devină o ramură principală de producție în ansamblul agriculturii județului. Stabilirea acestui obiectiv pornește de la indicația că intensificarea agriculturii, care constituie o linie directoare a politicii partidului nostru privind creșterea producției agricole nu se poate realiza fără o dezvoltare puternică a zootehniei. Si. mai ales, se impun măsuri deoarece creșterea animalelor este rămasă în urmă față de producția vegetală șl față de condițiile și posibilitățile existente în agricultura județului. în acest sector sînt încă mari rezerve de sporire a producției, insuficient valorificate. Să ne . referim la cîteva.în urmă cu cîțiva ani, a fost începută acțiunea de profilare în zootehnie. problemă economică de o deosebită importantă pentru dezvoltarea acestei ramuri. în prezent însă, această importantă acțiune, pe de o parte a fost lăsată pe planul al doilea, iar pe de altă parte nu mal corespunde condițiilor apărute în agricultura județului. De a- ceea, se impune continuarea profilării producției animale, mai ales ținînd seama de perspectiva extinderii irigațiilor, în următorii ani, pe o treime din suprafața arabilă a județului. Se

impune ca specialiștii, mai cu seamă cei de la stațiunea experimentală Valul lui Traian, să-și aducă din plin contribuția la această importantă acțiune. Așa cum apreciază organele locale, ei au cam stat în umbră în ceea ce privește contribuția la dezvoltarea zootehniei. Orientarea acțiunilor pentru sporirea producției de lapte, carne, lînă și ouă trebuie mai bine precizată cu atît mai mult cu cît indicii tehnico-economici realizați sînt departe de ceea ce se poate obține în agricultura județului. Dovadă sînt producțiile medii realizate de unitățile fruntașe: peste 3 000 litri de lapte de vacă, 8,2 kg de lînă și 130 de ouă de la fiecare găină. Specialiștii din județ spun că e anormal ca acolo unde există o bună experiență în sectorul vegetal să existe o așa de mare diferență între producțiile acestui sector și cel animal. Sînt posibilități ca, în următorii ani, să se 'realizeze în medie 2 800—3 000 litri de lapte pe vacă furajată, 140—160 ouă pe pasăre și 5 kg de lînă de fiecare oaie. De asemenea, sînt posibilități să se obțină minimum 7—8 purcei de fiecare scroafă la o fătare, 90—95 de viței la suta de vaci anual, 115—120 de miei la suta de oi. Spre aceste obiective au sarcina să-și îndrepte atenția Direcția agricolă. Uniunea județeană a cooperativelor agricole și Trustul zonal I.A.S. în acest sens se elaborează un studiu privind profilul fiecărei unități în parte, precum și organizarea de crescătorii în sistem industrial. Dar. toate acestea nu se pot realiza fără o furajare rațională pentru că...Este cu totul inadmisibilă situația existentă în privința bazei furajere. Dacă la cultura griului șl porumbului se obțin producții de boabe între 2 500—3 000 kg la hectar, la fînuri nu s-au realizat, în medie. în acest an, decît circa 1 600 kg. Această situație reflectă insuficienta preocupare pentru producția de furaje. Pînă în prezent, nu s-au reușit să se folosească soiuri de plante furajere cu înalte însușiri productive, dar nici cele existente nu se cultivă cum trebuie. Semințele care se folosesc au o valoare biologică scăzută ; suprafețele destinate producției furajelor nu sînt fertilizate cu aceeași grijă ca pentru alte culturi ; în unele unități ..există tendința greșită ca, din dorința de a depăși planul la grîu și porumb, să se rețină din culturile destinate hranei animalelor. Nu în toate unitățile sînt folosite posibilitățile de extindere a suprafețelor cu sparcetă și lucernă, iar amplasarea culturilor furajere se face pe terenuri neîngrijite ; recoltatul și depozitatul lor se fac cu mare întîrziere, ceea ce duce la micșorarea producțiilor și la deprecieri calitative.în această parte a țării, pot fi extinse acțiunile inter-cooperațiste în pregătirea și asigurarea hranei animalelor. începuturile sînt de bun

augur, dar ele nu satisfac încă. De aceea, pe lîngă cele 9 stații existente, pentru măcinat și amestecat furaje, se prevede ca 137 de cooperative să contribuie cu peste 27 milioane lei la construirea fabricii de nutrețuri combinate și de uscat furaje verzi de la Medgidia, unitate care va asigura necesarul de hrană pentru efectivele de porcine și păsări.Este bine cunoscută sarcina pusă de către Congresul al IX-lea al Partidului în fața Consiliului Superior al Agriculturii de a zona, pe baza unor studii temeinice, creșterea animalelor, dezvoltarea acelor rase care asigură o mare productivitate, în funcție de condițiile locale. Trebuie spus că, deși în județul Constanța existau toate condițiile — întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole cu o puternică bază tehnică materială — în privința ameliorării raselor de animale nu s-au făcut prea multe lucruri. Desigur, cercetătorii de la Stațiunea experimentală Valul lui Traian au tot dreptul să se mîn- drească cu faptul că au creat „Meri- nosul de Palas" — rasă de ovine deosebit de valoroasă — dar de cîțiva ani, Merinosul acesta de „aur" nu iese din granițele cîtorva unități. Această rasă nu a reușit să se impună pe scară mai largă, cu toate că merită și este util să fie mult extinsă, în privința ameliorării și răspîndirii animalelor de înaltă productivitate sarcina nu este numai de a cerceta, ci și de a milita pentru introducerea în practică a rezultatelor valoroase ale cercetării științifice. Că acestei laturi a activității cercetătorilor și specialiștilor nu i s-a acordat încă a- tenția cuvenită o dovedește faptul că producția de lînă se menține de ani de zile la același nivel, deloc mulțumitor, cu toate că se folosesc berbeci cu potențial productiv ridicat. Aceasta demonstrează totodată, că specialiștii din cooperativele agricole nu au avut în atenția lor problemele ameliorării raselor de oi. Drept urmare, și acum, după ani de zile de la creare, am putea spune că Merinosul de Palas se menține, „în fază de experimentare". S-au dus ici colo, un număr de exemplare, dar nu s-a făcut o acțiune de mare amploare pentru generalizarea acestei rase. Situații asemănătoare, ba chiar mai proaste, se întîlnesc șl la celelalte specii de animale.Prin continuarea acțiunilor de asigurare a bazei furajere, la nivelul posibilităților actuale și mai ales al celor ce se vor crea prin irigarea a zeci de mii de hectare și de extindere a raselor de animale cu cele mai bune însușiri productive, prin- tr-o îngrijire corespunzătoare se poate asigura ca în zootehnie să se obțină rezultate superioare, corespunzătoare cerințelor în continuă creștere.
Dumitru MÎNDROIU

în vederea asigurării u- nei eficiențe economice superioare, comitetele de direcție nu-și permit, în general, să lanseze fabricarea producției fără a avea certitudinea desfacerii a- cesteia, nu dau „cale liberă" acelor sortimente ce nu întrunesc condițiile minime pentru a fi apte să intre în circuitul economic. Se procedează așa pornin- du-se de la cerințele exprese ale economiei naționale, dar și de la necesitatea de a evita efectele negative ce le poate declanșa fabricarea unor produse neacceptate de beneficiari : pe de o parte, cheltuielile neecono- micoase pentru remedierea producției de calitate necorespunzătoare și plata u- nor dobînzi la creditele restante generate de imobilizarea fondurilor în asemenea produse, iar pe de altă parte, nefinallzarea ciclului economic, care face imposibilă recuperarea cheltuielilor de producție, ducînd la diminuarea acumulărilor bănești.Dacă așa stau lucrurile, cum poate justifica comitetul de direcție de la Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași faptul că în luna octombrie a.c. deținea în... custodie la clienți, re-

Se vinde, nu se vinde, 
marfa se produce

fuzate din cauza calității necorespunzătoare, peste 50 000 caiete și 50 tone celuloză și hîrtie de scris și ambalat 7 Grav este că la această întreprindere a industriei chimice produsele respective se realizează cu pierdere și, ca urmare, nici măcar cheltuielile de producție, în limita prețului de vînzare, nu au putut fi recuperate. La pierderile respective se adaugă și cele cu eventualele remedieri sau declasări de produse, care vor rotunji cheltuielile neeconomicoase, dobîn- zile la creditele restante, a căror valoare, la 31 octombrie a.c., se ridica la circa 4 milioane lei. Sesizînd defectele de calitate, C.T.C.-ul combinatului nu a fost de acord ca unele produse să mai fie livrate beneficiarilor. Decizia lui nu a fost

luată în considerare și produsele respective s-au livrat, totuși, fără ca acestea să fie acceptate de cumpărători, care, în mod firesc, au refuzat, să le plătească.Cum și-a imaginat conducerea combinatului din Călărași că beneficiarul — Combinatul de celuloză și hîrtie Dej — care are profil asemănător de producție și știe ce înseamnă o bună calitate a celulozei, va accepta 11,5 tone din acest material, livrate sub condițiile prevăzute de normele stabilite 7 Desigur, stratagema nu a reușit, iar furnizorul a mai înscris în contul său alte cheltuieli suplimentare, fără eficientă economică. Chiar și a- numite cantități de mărfuri pregătite pentru export au fost refuzate de organele de stat însărcinate cu

controlul calității produselor. Cu toate acestea, 3 000 kg hîrtie tip P. au fost pregătite spre a fi expediate. Oare comitetul de direcție de aici urmărește doar „producția de dragul producției", doar... pasarea stocurilor, fără ca acestea să fie utile beneficiarilor 7 Se mai „disting" pentru calitatea slabă a mărfurilor Fabrica de confecții din Călărași, căreia clienții i-au respins la recepție produse în valoare de aproape un milion lei, precum și întreprinderea forestieră București, fabricile de conserve „Valea Roșie" și „Buftea" etc. Unele din a- ceste unități industriale țin imobilizate importante fonduri și în produse pentru care nu s-a asigurat în prealabil desfacerea. Produsele respective, fie că

stau în stoc, fie că sînt livrate peste cantitățile contractate și. în acest caz, sînt „plimbate" pe la diferiți beneficiari sau rămîn în custodia lor, forțează în zadar porțile și arterele circuitului economic. în schimb, generează unele pierderi suplimentare, datorate transporturilor, deteriorării însușirilor lor, degradării. Pierderile cresc și din cauză că, intențio- nînd să scape de povara propriilor produse, comitetele de direcție le vînd sub preț sau le casează. De pildă, întreprinderea de prefabricate din beton Călărași. prevalîndu-se de un ordin dat de forul tutelar în anul trecut, avea la 31 octombrie stocuri fără perspective de desfacere, în valoare de peste un milion lei. formate din tuburi și

grinzi din beton de diferite dimensiuni. Oare s-au epuizat toate posibilitățile de desfacere la beneficiari a acestor produse căutate de alte întreprinderi economice sau eforturile de a depista beneficiarii sînt minime 7Asemenea mărfuri fără desfacere asigurată se găsesc și la I. F.-București, sub forma sortimentelor de masă lemnoasă, care nu au fost solicitate încă de beneficiari. Or, după cum se știe, fiind stocat multă vreme, lemnul se degradează, putrezește și pierderile se amplifică. Nu întîmplător în nouă luni din acest an cheltuielile neeconomicoase s-au apropiat de o jumătate de milion lei. La sfîrșitul semestrului I în urma unei analize efectuate de Banca Națională, conducerea I. F. București s-a angajat solemn să obțină comenzi ferme și să încheie contracte pentru toate produsele fără desfacere asigurată. Dar, la un control similar după aproape patru luni s-a văzut că asigurările date nu s-au tradus în viață, situație dovedită și de neîndeplinirea valorică a planului de realizare la sortimentele nenominalizate, la care restantele s-au ridicat la un milion lei. La

cîte milioane trebuie să a- jungă neîndeplinirea planului pentru ca intervenția forului tutelar din Ministerul Economiei Forestiere să aibă loc, să se aplice măsurile de gospodărire economică a acestei întreprinderi 7 Revenim la Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași, întrucît și aici s-au produs, în condițiile neasigurării prealabile a desfacerii, diferite sortimente de hîrtie de scris și ambalaj în valoare de circa 2,2 milioane lei. Invariabil. încercările de a plasa aceste produse prin livrări „în avans", sau necontractate și necomandate au eșuat, deoarece beneficiarii s-au dovedit mai exigenți în folosirea eficientă a mijloacelor lor e- conomice.întreprinderile trebuie să-și orienteze eforturile exclusiv către realizarea unor bunuri materiale cu eficientă economică maximă, deci producție pentru consum și nu „producție pentru stoc".
Dumitru MIHALCEA 
Directorul Direcției 
teritoriale de control 
și revizie nr. 5 
Corneliu CÂRLAN

(Urmare din pag. I)

„Revelionul"
întreprinderea de 

construcții industriale 
și montaje Brașov ar 
trebui să sărbătoreas
că Revelionul, întrucît 
a îndeplinit cu peste 
60 de zile înainte de 
termen planul produc
ției globale pe acest 
an. 60 de zile cîștigate 
și 60 milioane de lei 
producție suplimenta
ră de construcții-mon- 
taje ce se va obține 
pînă la finele anului l 

Colectivul acestei 
întreprinderi a contri
buit la scurtarea cu 
un an a nașterii „Da
ciei" de la Colibași, la 
realizarea unui avans 
sensibil la investițiile 
de la Uzina de auto
camioane Brașov, cea

obiectivele 
la altele 
„6 M ar
și cea 
Cugir.

de tractoare, Uzina de 
vagoane din Arad, Fa
brica de motoare elec
trice Pitești. In cele 
60 de zile cîștigate se 
așteaptă noi „bătălii" 
pentru comprimarea 
termenului de punere 
în funcțiune la unele 
dintre
menționate și 
de la uzinele 
tie“-Zărnești 
mecanică din

Subscriind și noi la 
telegrama de felicitare 
adresată întreprinderii 
de Direcția generală 
din minister, așteptăm 
asemenea vești și de pe alte șantiere, care 
sînt gata să sărbăto
rească revelionul... în 
noiembrie.

B KZ

i sa

plătească!
Cităm dintr-o scri

soare sosită la redac
ție : „Tone de materii 
și materiale, procurate 
din țară și din import, 
sînt depozitate, de ani 
de zile, la uzinele 
„Grivița Roșie" din 
Capitală, alandala, sub 
cerul liber, în apă și noroi..." (Vezi fotografia de mai jos).

Șeful depozitului, 
într-o stare de exas
perare, ne-a spus:

„Dați dumneavoastră o 
soluție l Eu nu mai 
știu ce să fac..."

Soluția ? Tovarăși 
din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini, vizitați depozi
tul uzinei, nu vă luați 
însă pantofi de lac, e 
mult noroi acolo, chiar 
cînd e secetă. Și nu 
mai discutați cu cei 
care patronează risipa. 
Luați măsuri drastice. 
Fiți mină largă.
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® Uriașa căpățină

de zahăr
Mai demult, bătrî- 

nii știu acest lucru, 
zahărul se obținea sub 
formă de căpățîni. A- 
dică, la prăvălie, în loc 
de tos sau cubic, se 
găseau bucăți masive 
de forma unui trunchi 
de con din care gos
podina ciupea, bucată 
cu bucată, după tre
buință. închipuiți-vă o 
astfel de căpățină de 
zahăr care să cîntă- 
rească 75 000 tone. Ar 
arăta cît un delușor.

Cam atîta zahăr re
prezintă cele 500 000 
tone sfeclă aflate, la 
această dată, in cîmp, 
netransportată, îndeo
sebi în județele Har
ghita, Covasna, Bra
șov, Brăila, Prahova, 
Sibiu, Arad etc. Este 
adevărat, sfecla n-a 
fost prelucrată, dar 
pierderi, în conținutul 
de zahăr, se înregis
trează cu fiecare zi. 
Amară constatare I

® 0 zi merge,

gulilor amintite au luat parte toate eșaloanele ierarhice din cadrul unităților, fiecare încâlcind într-o formă sau alta cerințele legale ale funcțiilor îndeplinite. Fapt este că banii statului au luat o altă destinație decît cea legală șl la voiajele respective „s-au lipit" oameni ce nu a- veau dreptul să participe. Soluția este clară : toate fondurile irosite trebuie recuperate — tot pe filieră — fiindcă este inadmisibilă practica de a perpetua asemenea acte ilegale. Nimeni nu are dreptul să cocoloșească astfel de practici, să... pună o vorbă, să justifice și să acopere 'Legalitățile.Spuneam. însă, că importante fonduri bugetare se mai cheltuiesc cu aprovizionările și dotările inutile ale unităților și instituțiilor respective. Așa s-a ajuns la situația ca în unitățile din rețeaua sanitară să stea nefolosite un număr mare de aparate medicale, obiecte de cazarmament și

altele, iar în cele din învățămînt și de cercetare științifică fondurile să fie imobilizate în materiale didactice sau de laborator, unele din a- cestea suficiente pentru ani și ani de zile. Este concludentă. în acest sens, starea de lucruri din instituțiile de învățămînt superior, unde stocurile de chimicale și reactivi, cu toate măsurile luate, se mențin încă la un nivel ridicat, depășind cu mult necesitățile anuale de consum și cu circa 100 la s”tă normativul stabilit. La Inst’.*-utul de cercetări în pielărie, cauciuc și mase plastice și Institutul de cercetări pentru prelucrarea țițeiului, în loc să se înlăture supra- stocarea, diversele aprovizionări exagerate au continuat și în anul 1968, ceea ce a determinat creșterea stocu

rilor în trei trimestre cu peste 25 la sută.Dacă s-a ajuns la astfel de practici, trebuie spus că la baza lor stă funcționarea total defectuoasă, a controlului preventiv din unele unități bugetare. Legea prevede că acest control trebuie să se exercite în fiecare organizație socialistă, în scopul opririi — înainte de efectuare — a operațiunilor nelegale, nerealiste sau neeconomicoase. Deci, nu se poate spune că nu există norme legale pentru asigurarea integrității fondurilor bugetare și cheltuirea lor cu economicitate. Faptul că, totuși, se mai înregistrează nereguli nu se explică decît prin aceea că anumite organe ignorează normele legale. încalcă disciplina financiară. Iată de ce este

stringent necesar ca toate conducerile de unități să examineze cu deosebită atenție actele și faptele care generează consum nelegal de fonduri bugetare. A conduce înseamnă, în primul rînd, a răspunde de gestiunea unității, de integritatea patrimoniului acesteia, parte componentă a proprietății socialiste. în lumina principiului că cel ce conduce trebuie să și răspundă, cadrele de conducere au îndatorirea să fie exemple de gîndire economică, exponenți ai spiritului de economicitate, să nu permită știrbirea cu o centimă a fondurilor statului.La asigurarea utilizării cu maximă eficiență a fondurilor bugetare o răspundere înaltă trebuie să dovedească aparatul controlului financiar intern din structura ministerelor, a celorlalte organe centrale și a consiliilor populare. Orientarea unitară a acestora spre un control gestionar aprofundat și exigent, cuprinderea în verificare a operațiilor care

exprimă „mișcarea" valorilor patrimoniale, supunerea cheltuielilor efectuate unui proces de analiză severă din punctul de vedere al justificării economice și al legalității, recuperarea daunelor de lă cei vinovați sînt pîrghiile prin care organele de control financiar trebuie să acționeze cu toată fermitatea asupra cheltuirii cît mai judicioase a fondurilor bugetare.Peste puțin timp, anul bugetar 1968 va lua sfîrșit. Fondurile care au mai rămas înscrise in planurile de cheltuieli sau în bugetele locale se cer utilizate în vederea realizării sarcinilor reale și nu angajate în acțiuni nerentabile, abuzive. Revine, deci, și organelor Ministerului Finanțelor, și băncilor îndatorirea de a veghea ca fondurile bugetare să nu fie folosite cu orice preț și de a preveni a- provizionările neraționale de ultim moment, actele de risipă, inițiind și urmărind recuperarea eventualelor daune aduse economiei naționale.

două stă
De la 15 aprilie a.c. și pînă acum, fabrica 

de plăci fibro-lemnoa- 
se din cadrul C.I.L. 
Bacău se tot pune în... 
funcțiune. Numai că 
nu se poate ține încă, 
prea mult, pe proprii- 
le-i picioare: o zi 
merge, două stă. Se 
spune că boala i se 
trage de la... condu
cerea procesului teh
nologic, agravată de 
întîrzierile în termi
narea unor lucrări de 
automatizare. Pînă a- 
cum, în loc de plăci 
fibro-lemnoase fabrica 
a dat 24 de milioane 
lei pierderi.

O promisiune de ulti
mă oră, „pe cuvînt", 
arată că fabrica va fi 
dată definitiv în ex
ploatare la sfîrșitul 
trimestrului 1 1969.
Specialiștii răspunză
tori din M.E.F. și „In
dustrial-Import" s-au 
plictisit de ședințe, de 
discuții, de „minute
le" încheiate și nu mai 
cred nici ei în ultimul 
termen de punere în 
funcțiune. Dacă nici 
ei nu mai cred, noi ce 
concluzie să tragem ? 
Puneți în funcțiune 
critica. O probă... teh
nologică.
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UN EXAMEN AL MĂIESTRIEI PROFESORULUI tv IN ATELIERELE
Transformarea curiozității

native a elevului
limba german» 

lecției de 

economică. In 
Normarea

ARTIȘTILOR IEȘENI

in „aspirație spre competențăVorbim frecvent de interes pentru cunoaștere, de faptul că școala nu poate asigura asimilarea temeinică a cunoștințelor fără a crea și stimula interesul pentru obiectele predate. Foarte adevărat. Un domeniu de cunoștințe comportă însă nivele și fațete diverse. Te poate interesa, la fizică bunăoară, mal ales Jocul de formule matematice; te poate interesa, de asemenea, experiența practică de laborator, fenomenul fizic ca a- tare. Te poate Interesa mî- nuirea îndemînatecă a aparatelor, sau utilitatea practică, pentru viața de toate zilele, a unor principii și deprinderi ; ca și procesul matematizării, al schematizării și generalizării unor fenomene fizice într-o formă simbolică etc. etc. Toate «înt interese de cunoaștere pentru un domeniu determinat. Dar fiecare este orientat către alt aspect, alt etaj al construcției conceptuale.Spunem de aceea că profesorul trebuie să albă clar în minte principalele nivele la care interesele elevilor pot fi raportate, ținînd seama de disciplina pe care o predă, de capitolul în cauză, de vîrsta elevilor. Lecția trebuie să fie astfel organizată încît atenția, interesul, curiozitatea să nu fie captate de o singură fațetă — in general fațeta exterioară, poate cea mai frapantă, dar nu întotdeauna cea mal importantă. Este necesar, pe de altă parte, să dispunem în primul rînd noi înșine, ca profesori, de o bună viziune a structurii teoretice și a finalității practice a disciplinei pe care o predăm, pentru a putea focaliza interesele elevilor spre aspecte centrale. Cînd mă refer la această Ierarhizare mă gîndesc nu atît la capitole, la paragrafe, cît mal ale» la ceea ce aș numi componentele funcționale ale disciplinei ca obiect de învățămînt. Invățînd capitolele de electricitate din manualul de fizică, de pildă, elevul va trebui să cunoască pînă la urmă și formule, definiții sau legi și descrieri de aparate și modul lor de a le mînui. Toate sînt importante. Dar mai important decît toate acestea este organizarea informațiilor respective într-o tehnică mintală unitară și suplă care să-i permită elevului să treacă de la fenomenul fizic brut, prin intermediul aparatelor de măsură, la schemele conceptuale, de la acestea la interpretări și soluții și apoi din nou la fenomenul fizic concret. Or, tocmai coerenta, eficiența unui asemenea obiectiv ar trebui să devină punctul de atracție, elementul stimulator al studiului la fizică — și nu doar aparatul, sau formula, sau definiția. Intr-o asemenea structură, o profundă și limpede înțelegere a unităților de măsură în interdependența lor este esențială, pentru că prin intermediul lor se realizează trecerea de la planul fizic la cel conceptual-matema- tic și invers. Aceeași preocupare pentru focalizarea .intereselor către componentele funcționale ar trebui să existe în legătură cu toate disciplinele.Desigur, orice motivație este internă în sensul că implică un impuls subiectiv de realizare a unui deziderat Există, însă dincolo de orice alte procedee stimulatorii, o anumită impulsionare generată de activitatea de cunoaștere ca atare. Curiozitatea este un element component al oricăror interese de cunoaștere, dar interesul de cunoaștere Implică, în plus, delimitarea ariei de fenomene care ne preocupă și explicitarea obiectivelor care solicită cercetarea. In .sfîrșit, motivația internă se referă la măsura în care fiecare etapă de investigație și cunoaștere satisfăcută declanșează, prin însăși această împlinire, nevoia de a continua, de a adînci, de a lărgi aria de informație. Tocmai de aceea, o bună educație intelectuală trebuie să creeze o asemenea organizare dinamică a intereselor de cunoaștere încît stingerea tensiunii prin rezolvare, prin dobîndirea informației căutate, să nu fie niciodată definitivă. Pe măsură ce știm mai mult, să dorim, să simțim nevoia de a ști și mai mult. Este, în fond, cel mai bun test al unor reale interese de cunoaștere. Cunoștințele noastre sînt întotdeauna relative și incomplete, dar posibilitățile de progres ale cunoașterii — prin confruntări și corijări reciproce, prin modificarea și adîncirea continuă a perspectivelor — sînt nelimitate. Acest adevăr filozofic fundamental al materialismului dialectic derivă și dintr-o realitate psihologică. Important este ca prlntr-o tehnică pedagogică adecvată să captăm preocupările, năzuințele, nedumeririle copilului în acest flux al unei curiozități e-

tern neîmpăcate, privind aspectele importante ale realității.In felul acesta iese mai pregnant în evidentă și rolul unui alt factor psihologic de mare importantă, capabil să potențeze interesul pentru cunoaștere, pentru învățătură : aspirația către competență. Ne place să ne ocupăm de lucruri la care ne pricepem, unde simțim că putem manevra cu o anumită siguranță, cu o anumită eficientă. Această tendință firească de a excela într-un domeniu trebuie cultivată în școală, pentru a deveni o componentă a voinței de a învăța. Trebuie apoi cultivată aspirația către bucuria lucrului bine, irenro- șabil făcut, dorința de a stăpîni deplin ansamblul cunoștințelor și deprinderilor cerute de un domeniu. Competența într-un domeniu devine o sursă de satisfacții intelectuale și morale incomparabile o dată cu creșterea încrederii în forțele proprii — iar acestea stimulează apoi, irezistibil, efortul de lărgire în continuare a competentei. Nu trebuie să uităm că societatea socialistă reprezintă o civilizație bazată pe competente. Creșterea vertiginoasă a cuantumului de mecanizare și automatizare, pătrunderea științei în toate domeniile solicită specialiști cu o înaltă măiestrie în cele mai multe locuri de muncă. Ceea ce înseamnă că însuși climatul social actual poate fi socotit ca un factor esențial de stimulare a aspirației către competentă — cu condiția, bineînțeles, ca școala să știe a-i valorifica pedagogic influenta.

In toate acestea, rolul profesorului este central. Profesorul nu-i învață pe copiii noștri doar formule matematice, legi fizice, reguli gramaticale. Lucrul a- cesta îl poate face șl manualul singur la nevoie. Profesorul instruiește mai ales prin personalitatea sa, prin stilul său de a gîndi, prin distincția comportării sale, prin perspectivele de cultură pe care le deschide, prin competența sa. Profesorul nu poate uita niciodată că el, în primul rînd, reprezintă pentru elevul său întruchiparea măiestriei într-un domeniu. Intrarea în viața socială a copilului și adolescentului se sprijină pe această identificare cu anumite modele, pe această aspirație către personalități considerate a reprezenta culmi de frumusețe etică, de forță intelectuală, de capacitate științifică. Și, indiscutabil, profesorii sînt cei care, în primul rînd, îi vor furniza elevului, asemenea idealuri de realizat. Cînd mă refer la competența profesorului nu mă gîndesc la faptul că acesta trebuie să apară ca un monument de știință, înghețat în perfecțiunea sa eternă. Cel mai adesea decepționează nu profesorul care a uitat un detaliu, ci cel care nu are viziunea limpede a specialității sale ca arhitectură de ansamblu, cel care nu poate merge decît pe drumul trasat strict de manualul sau metodica după care lucrează. Competenta se vede în degajarea, în suplețea cu care profesorul mînuiește cunoștințele, în siguranța cu care gîndește, cu care caută soluțiile, în rapiditatea cu care se orientează si
cinema

rațio-depistează erorile d® nament.O delimitare netă motivația extrinsecă intrinsecă a învățăturii nu se poate face și nici nu este utilă. Atracția pentru un domeniu de cunoștințe este indiscutabil susținută de perspectiva pe care o avem asupra utilității sociale, practice sau teoretice, a cunoștințelor respective, a- supra posibilităților de realizare personală, profesională, pe care acest domeniu ni le oferă. Aspirația către competență este hrănită și potențată de ceastă conștiință a exigentelor viitoarei activități, a viitoarei profesiuni către care tînărul se orientează. Astfel incit practic, cred că nu putem ajunge la însușirea temeinică a cunoștințelor, dacă procesul de învățare nu este susținut de o motivație adine implantată In personalitatea noastră. Un motiv și, în același timp, un apel suplimentar ca fizica, matematica, literatura, istoria etc. să nu rămînă simple rețele de concepte și denumiri. Pentru că sub această formă se vor destrăma repede. Ci să apară ca răspunsuri la curiozitatea elevilor, ca răspunsuri Ia trebuința lor de a ști mai mult șî mai bine ; altfel spus ele trebuie să a- pară ca mijloace de a stăpîni, prin inteligență, realitatea, ea mijloace de a ticipa activ și util la greșul societății în trăim.
Dr. E. FISCHBEIN 
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PROGRAMUL 1
10,0* — Curs <1* 

(reluarea 
miercuri).

I»,3» — Telecronlc* 
dezbatere :
muncii (reluare).

11.99 — închiderea emisiunii d» 
dimineață.

17,00 — T V. pentru specialiști. Ci
clul „Medicină". Conduita 
terapeutică în hipertensiu
nea arterială. Prezintă 
conf. dr. Vlaicu Roman.

17,39 — Curs de limba rusă.
18,00 — Pentru elevi. Consultați) 

la limba română (clasa a 
XU-a). Tema : Universul 
poeziei lui Lucian Blaga 
Prezintă cont. . univ. Du
mitru Mlcu, prot. Vladi
mir Dogaru.

18,3» — Scrimă : Campionatul bal
canic. Transmisiune di-
rectă.

19,00 — Studioul pionierilor. 
19,30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20,0» — Roman-foileton : Forsyte 

Saga (IV)
20.50 — Baschet masculin : Dina

mo Bucureștl-E.K.E. Vie- 
na. Transmisiune de la 
Sala sporturilor Floreasca 

21,20 — Teleglob-emisiune de că
lătorii geografice. Elveția.

21,40 — Ecran literar. Revistă T V.
• Peisajul literar al Ro
mâniei socialiste. Mărturii 
de Victor Eftlmlu, Demos- 
tene Botez, Szas lanoș, 
Gheorghe Grlgurcu n Re
portaj filmat la Editura 
pentru literatură, de Du
mitru Dinulescu. « Ex 11- 
hrls • Debut liric TV — 
Nicolae Stroe,

tt.l» — Itinerar plastic. Emisiune 
de Dan Hăulică. Retro
spectiva — Aquila.

22.50 — Parada vedetelor.
22.55 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL IT
29,99 — Telex T V
20,05 — Concert simfonie : Pro

gram de muzică româ
nească cu prilejul Adună
rii generate a compozito
rilor șl muzicologilor din 
Republica Socialistă Ro
mânia. Orchestra simfonică 
și Corul Radioteleviziunil. 
Dirijor Iosif Conta. Soliști 
Martha Kessler și Alexan
dru Hrisanlde. în pro
gram : a Varietăți cinema
tografice de Dumitru Ca- 
poianu a Muzică pentru 
pian și șase grupe de or
chestră de Costin Mierea- 
nu • Preludiu simfonic de 
ton Dumitrescu • Cantata 
..Cîntec apelor țării" de 
Gheorghe Costinescu ; di
rijorul corului Aurel Gri- 
coraș. In pauză : Vitrina 
discului. Prezintă : Teodor 
Mircea Ciortea, Tlberiu 
Alexandru, Grigore Con- 

stantinescu.
12.0» — O samă de cuvinte... 

..Mărturii" — pagini anto
logice.

22,30 — închiderea emisiunii.

• Spartacu» 1 FERENTARI — 15,30 ; 19.
• Vera Cruz : MELODIA — 8.45 ; 10,45 : 12,45 : 14.45 : 1«.M ; 
18,45 ; 20,45.
a Viva Marla : VIITORUL — 15,30 ; t8.
• Fragii sălbatici : MOȘILOR — 20,30.
• Zorba Grecul : POPULAR — 15.30 ; 18 , 20,30. ARTA — 
4—13,30 în continuare.

• Columna (ambele serii) : PATRIA — » ; 12 ; 18 : 18 ; 
20,45.
o „Judolta" agent secret : REPUBLICA — 9 ; 11 15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL -- 8,15 ;10,15.; 12,30.; 14,30 ; 
16,45 ; 19 ; 21,15. SALA PALATULUI - 17.15 (seria de bi
lete — 2617) ; 20.15 (seria de bilete — 2626)
• Noaptea : CENTRAL — 8.30 ; J1 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; .21.15.
s Hombre.: FEROVIAR' 8.30—16 în continuare: 18.30; 
21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 13,30 i 16 : 18,30 ; 21. GLORIA —
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15 : 20.30. VICTORIA — 9 : 11.30 ; 
14 ; 16.15 ; 18,45 ■: 21.
O Colivie pentru doi : SALA CINEMATECA (bilete la 
casă) — 10 ; 12 ; 14 ; 16.
« înțeleptul de pe muntele blestemat : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11 ; 16 ; 18.15 : 20,30 ; FLAMURA — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Fete în untrormft : CAPITOL — 8,30—16,30 In conti
nuare ; 18,45 ; 21. MODERN — 9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 : 13.30 ; 
20,45.
o Regele suedez : LUMINA -- 9,15—15,43 tn continuare ; 
18.30 ; 20,45.
o Minunata călătorie n tui Nils nolgersson t DOINA — 
9 ; 11 ; 13.
• Cînd tu nu ești : DOINA — 16 ; 18,13 : 20,36.
o Oscar : UNION — 16 ; 18,15 : 20,30.
« Lumea comică a lui Harold Lloyd — Plimbarea lui 
Esop : TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30-: 15,45 ; 18 : 20,15. 
e Prințesa : GRIVIȚA — 9—13,30 în continuare. 15.45 ; 18 : 
20,30. MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30-; 21.
• Prin Kurdistanul sălbatic ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15.30 ; 17.45 ; 20.
• Operațiunea San Gennaro : BUZEȘTI — 15,30 ; 18. PRO
GRESUL — 15.30 ; 18.
A Therâse Desqueyroux : PROGRESUL — 20,30. COTRO- 
CENI — 20,30.
e Soare și umbră : BUZEȘTI — 20,30.
• Samuraiul : DACIA — 8 30—16,30 în continuare ; 18.45 ; 
21. AURORA - 8,30—15,30 în continuare ; 13 ; 20,30.
e Planeta maimuțelor : LIRA — 15 ; 17.45 VOLGA — 
8,45—13 în continuare ; 15.30 ; 18 ; 20,30.-

• Filarmonica de stat „George Enescu' (la Sala Mică a 
Palatului) : Seară tie cvartete — program de muzică 
franceză — 20. Interpretează cvartetul „Muzica" ; (sala 
Studio) : Recital de pian — Toma Vesmas — 20.
• Opera Română : Seară de balet Gershwin — 19.30.
• Teatrul de Operetă : Contesa Maritza — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Hel- 
oelbergul de altădată — 19 30 ; (sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu 
Mâgureanuj : Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Dansul morțil — 20.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Magheru) : Călătorie cu 
scandal — 19.30 ; (sala Studio) : Femei singure — 20,
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de Comedie) s Ullse 91 «o- 
incidențele — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Cin* t-a uel» p« Caro! 
al VI-lea ?
® Teatrul „Ion Creangă" : Regele Cerb — 18,30.
• Studioul I.A.T.C. .,1. L. Caragiale” : Gemenii — 29.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana 
Sînzlana — 17 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un 
tren — 17.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la 
Tănase — 19.30 ;. (sala din Calea Victoriei nr, 174) : Mexico- 
Melody — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale ■ Sindicatelor 
(str. Lipscani) : Prometeiada — 20.
• Circul de stat : Circul „Aeros" (R. D. Germană) — 15 ; 
19.30.

20.

O recentă vizită la Filiala Uniunii Artiștilor Plastici din lași ne-a dezvăluit încă o dată amploarea cu a- devărat epică a fenomenului plastic românesc, ca și substanțiala contribuție la afirmarea unei personalități plastice naționale a artiștilor ieșeni. Discuțiile avute cu artiștii, vizita într-o serie de ateliere au relevat prezența unei spiritualități specifice, hrănită de o îndelungă și bogată tradiție artistică, ca și prezența unui anumit orizont spiritual sensibil și, prin excelență, receptiv.Transpunerea în limbaj artistic a simbolurilor unei noi viziuni asupra lumii și vieții, realizarea de imagini cuprinzătoare, aflate la confluența sensibilității cu gîndirea lucidă, concentrează eforturile atît ale artiștilor mai vîrstnici, formați în vechiul spirit, cît și ale artiștilor tineri a căror pondere este predominantă în activitatea filialei. Folosirea de Imagini simbol pentru redarea noului în formă sensibilă, pentru relevarea sensurilor adînci ale realității, conferă artei lor o anume conceptua- litate, circumscriind personalități artistice care, refuzîndu-se falselor înnoiri, se află în căutarea unor expresii originale.Stilurile individuale ale artiștilor Ieșeni sînt numeroase, pentru că înseși realitățile de care sînt solicitați oferă aspecte multiple, Conturarea unor tendințe interpretare, afirmarea unor personalități plastice distincte, impun necesitatea unor cît mai dese confruntări în cadrul expozițiilor colective sau al expozițiilor personale.Participarea constantă a artiștilor plastici ieșeni la expoziția bienală organizată în București, pregătirile pentru expoziția de la Alba Iulia, cele 7 sau 8 expoziții personale organizate în cadrul sălii de expoziții „Victoria", expozițiile anuale organizate de revista „Cronica", ca șl proiectele organizării unei expoziții de grup a artiștilor ieșeni la București sau ideea organizării unor expoziții în orașe vecine ca : Suceava, Vaslui, Botoșani, sînt tot atîtea etape ale eforturilor artiștilor'sieșeni spre o cît mai largă cunoaștere, a activității lor. Enunțînd aceste realizări și proiecte, președintele filialei, pictorul Cornel Ionescu, afirma : „Anul acesta, mai mult decît în alți ani, o serie a valorilor noastre încep.să între într-un circuit mai larg și aș aminti faptul că pe linsă participarea unora dintre artiștii noștri la Festivalul tineretului din Bulgaria, am fost invitați să trimitem lucrări în Italia, Austria, U.R.S.S. Pentru lărgirea căilor de contact cu publicul, socotim necesară șî lărgirea spațiului destinat expozițiilor. Deoarece singura sală de expoziții — „Victoria* — este Insuficientă, am propus înființarea unor galerii de artă în centrul orașului, a unui magazin cu vînzare al Fondului plastic, ca și organizarea unor expoziții de grup în holurile cinematografelor sau al Teatrului Național. Totuși, activitatea noastră este prea puțin cunoscută artiștilor din restul tării și am dori organizarea unui schimb mai intens de expoziții cu artiștii din București si din celelalte filiale ale Uniunii Artiștilor Plastici din țară".tn cadrul vastei acțiuni de încorporare organică a artei decorative si monumentale în ansamblurile urbanistice ieșene, căutările creatoare al* artiștilor au dat la iveală numeroase și inedite realizări. în urma u- nor concursuri s-au realizat o serie de lucrări de artă monumentală în spiritul celor mai îndrăznețe sarcini ale urbanismului modern. Menționăm printre acestea decorarea Școlii medii nr. 9 de artiștii ■ Ghiță Fopescu și Nuni Dona, a Școlii medii nr. 4 de pictorul Dim. Grigo- raș, decorarea Casei tineretului de pictorul Nicolae Matyus, decorarea barului tineretului de pictorii C. Ionescu și F. Bartok, a Combinatului de vinificație de la Cotnari de un colectiv alcătuit din pictorii Adrian Podoleanu, N. Matyus și Gh. Brădă- teanu, ca și proiectele pentru ud concurs în vederea decorării cinematografului „Copou".Necesitatea concursurilor d« arti monumentală și în special de sculptură. a fost relevată și de Al. Husar, președintele Comitetului județean

pentru cultură șî artă Iași, care ne-a spus : „în urma unor discuții cu ar- hitecții s-a sugerat amplasarea și ș-au făcut propuneri pentru o serie de sculpturi monumentale care vor fi realizate în urma unor concursuri. Aș aminti printre propuneri pe cea a unui monument al soldatului-erou care să simbolizeze lupta pentru libertate și independentă națională, monumente închinate unor personalități marcante ale culturii noastre ca T. Maiorescu, I. Creangă, G. Ibrăileanu etc".Realizările viitoare ale acestor proiecte, alături de practica muncii creatoare a fiecărui artist, au menirea de a exprima în moduri și stiluri diferite, momente spirituale ale unui proces de transformare a conștiințelor, de a constitui o lume după legile adevărului și ale frumosului, deschizînd drum unei evoluții organice care să ducă mai departe asimilarea cît mai autentică a unei viziuni picturale cu adevărat contemporane. Vizita pe care am făcut-o în cîteva din atelierele grupate în cadrul complexului din strada Armeană, ne-a dezvăluit pe lingă unele ................... tor. de con- talente valențelor în) atelierul ne-a rele-generoase, diverse de
temerități, nu îndestulătoi vingătoare, prezența un< deschise finalităților și picturii moderne. Vizita 1 pictorului Dan Hatmanu vat aspecte inedite ale activității a- ce3tui cunoscut pictor ieșean, în special pe linia realizării unor portrete cu valoare tipologică, de o anumită monumentalitate, realizate în ambianta unui dinamism sugestiv și antrenant în cadrul căruia modularea figurii se îmbină cu modulația liniei și a cromaticii. Interesantă ni s-a părut, de asemenea, realizarea unui ciclu de lucrări de „grafică spațială" (după cum le numește autorul). Inspirat de versurile lui Tudor Ar- ghezi, ciclul intitulat „Mîna" a constituit obiectul unei expoziții în Iași.Scurtele popasuri pe care le-am făcut în celelalte ateliere ne-au dezvăluit o pluralitate a tendințelor, o mare diversitate a modalităților.Conștienți de faptul că arta trebuie să răspundă cerințelor și posibilităților omului de astăzi, înca- drîndu-se în contextul practicii sociale, artiștii ieșeni se străduiesc să lucrările lor ceea ceciale, artiștii reprezinte în este esențial, caracteristic, în dezvoltarea și afirmarea realității umane, Tată de ce tematica abordată gravitează în jurul unor compoziții ce tind sa pună în evidență expresivitatea umană. Astfel, lucrările lui Dimitrie Gavilean, metafore poetic- picturale, aflate la confluența unui figurativ extrem de simplificat cu un fantastic festiv, redau o atmosferă de cîntec și basm.Mai grav în tematica abordată, pictorul Francisc Bartok ne-a arătat lucrări în cadrul cărora o certă monumentalitate coexistă cu o tratare picturală, sensibilă a suprafețelor. Artistul creează un spațiu plastic bine organizat în care metafora se

realizează prin acorduri rare de tonuri surde.Reflectarea sintetică, . inteligentă, selectivă a elementelor realității axate în recompunerea lor estetică pe ideea sau sentimentul dominant al operei, caracterizează- lucrările pictorului Val Gheorghiu. Am- remarcat în atelierul său numeroase ta- blouri-schiță, notații concentrate ale unor impresii în fața naturii, realizate într-o culoare fluidă cu intensități și surdine ale unor tonuri delicate. O anumită seriozitate de atitudine. cu o anumită pondere de viziune picturală, vădind- un fel de gravitate ne-a fost sugerată de lucrările pictorului Gh. Brădățeanu, în mod deosebit de florile și naturile sale statice.Preocupările tn domeniul Investigării sugestiilor miraculoase ale culorii reunesc, într-un fel, căutările altor doi artiști, colegi de atelier, pictorii N. Matyus și loan Neagoe.Iată notate sumar doar- cîteva impresii. Multitudinea experimentelor, întrebărilor, transformărilor operate în viata spirituală a artiștilor, prezența unor teme de mare generozitate și forță emoțională necesită desigur mai ample confruntări și discuții care să ducă atît la limpezirea unor probleme de stringentă actualitate cît și la menținerea acelui climat de efervescență spirituală atît de necesar dezvoltării artistice. Re- ferindu-se la aceasta, Cornel Ionescu, președintele filialei, ne-a spus : „Intenția noastră este Să asigurăm un climat de exprimare îndrăzneață a opiniilor, dezbateri fructuoase de idei în cadrul cărora să -fie susținute în mod argumentat principiile filozofice. etice șî estetice care stau la temelia artei noastre. Unele probleme de creație vor fi discutate la plenara care va avea loc în luna decembrie. Vom invita, de asemenea, artiști și critici din București ți din alte centre culturale ale țării, iar artiștii ieșeni vor face vizite .de documentare pentru efectuarea schimburi de opinii, pentru bună cunoaștere reciprocă, mele la ordinea zilei Ie vom i în cadrul conferinței".Subliniind rolul pe care- mîntul artistic de specialitate „____în destinul unei mișcări artistice, în dinamizarea și polarizarea forțelor creatoare, mai multi artiști au subliniat oportunitatea reînființării Institutului de arte plastice în,Tați, institut care ar reactualiza impulsul regenerator imnrimat învăț ’^.în ilul artistic de un N. Tonitza sa„ Șt. Di- mitrescu.Dar rolul de stîmpjțare ă vieții culturale a orașului revine în primul rînd filialei U.A.P., menirii ei de a organiza dezbaterea vie a problemelor majore ale artei contemporane, de a a 
a

i unor o mai Probi e- dezbatsînvăță-Î1 joacă

antrena participarea cit mai activă artiștilor ieșeni la viată culturală tării.
Marina PREUTU

Al. ROSETTI: ISTORIA
LIMBIIROMÂNE

(Urmare din pag. I)

ieftină decît anarhia în după specia - economic al poate expri-

științifice și estetice.îcercînd să dăm un răspuns aces-
ție, păstrează încă o atmosferă cenușie — din pricina alegerii neraționale, lipsite de suficiente considerente c" "Incercînd să dăm tor probleme, să depistăm cauze, am dori să relevăm două dintre acestea, și anume : neînțelegerea valorii economice și sociale a „parametrilor" estetici ai producției industriale și necesitatea imperioasă a formării de cadre specializate de esteticieni industriali.Contrar opiniei unor cadre economice din întreprinderi sau ministere care socot că estetica industrială ar fi un factor antieconomic, care ar încărca prețul de cost și cheltuielile, am putea spune fără nici un e- chivoc că estetica industrială este o estetică a economiei, un factor al creșterii eficientei economice, un factor al calității, al sporirii productivității muncii și al reducerii prețului de cost, un factor de succes în desfacerea produselor pe piață, pentru asigurarea unei înalte competitivități pe piața internațională. Estetica industrială își face simțit marele său potențial economic și social prin aceea că nu este —. așa cum se crede — o operă de „ajustare", de „fardare" a unui obiect oarecare ci o estetică integrată organic. întregului proces de făurire a produsului. Chiar și în ramurile industriei grele, formele preconizate de estetica industrială sînt utile, funcționale, dictate, în primul rînd, de necesitățile de ordin tehnic, tehnologic, economic etc. Formele tehnice de aceea trebuie să fie clare,, logice, expresive din punct de vedere tehnic și estetic. Nu este azi . un lucru neobișnuit de a se folosi tehnica electronică, bunăoară,, pen- _ tru a se stabili coordonatele de bază ale unei forme optime funcțional și economic. Aceasta înseamnă înlăturarea arbitrariului, evitarea eclectismului, însemnează economie de materiale, maximă comoditate în folosință, un sistem informațional lesne de manevrat. Avem nevoie de specialiști capabili să

proiecteze obiecte tehnice noi, sau să le perfecționeze pe cele existente în așa fel încît ele să se caracterizeze prin noutate, originalitate, stil modern. Și pentru a răspunde la o invitație formulată în paginile acestui ziar, ne exprimăm convingerea că stilul „industrial" este și trebuie să fie marcat șl prin note specifice ale caracterelor naționale. Dincolo da tendințele universalizării stilului industriei, continuă să se manifeste notele particulare, particularități cu caracter

în ceea ce privește precizia în executarea operațiunilor.Este evident că estetica industrială nu numai că nu este un factor anti- economic — nici chiar neutru din punct de vedere economic; dimpotrivă, ea se impune ca un factor de o importanță remarcabilă (pe nedrept și condamnabil neglijat d» specialiștii noștri) pentru sporirea e- ficienței economiei noastre socialiste.Un al doilea aspect privește iminenta necesitate de a pregăti cadre specializate de e.steticieni industriali.

ARTA Șl INDUSTRIA
național. Avem nevoie ca tot astfel cum poți distinge nota specifică a receptorului japonez sau a automobilului italian, produsele noastre să se impună la export ca produse românești. Un efort de formare a stilului original al industriei românești, de promovare a unor obiecte tehnice cu parametri funcționali tehnici, economici și estetici superiori se reclamă în viata economiei noastre.Culoarea reprezintă si ea un factor cu valoare definitorie pentru parametrii estetici ai obiectelor produse de către industrie. După calculele unor specialiști, folosirea corectă a posibilităților cromatice, conform principiilor esteticii industriale, este de 20 ori mai pierderile generate de utilizarea culorilor. Iar liștii americani efectul „terapiei cromatice" se ma prin creșteri ale productivității muncii pînă la 25 la sută, prin scăderi ale producției rebutate și prin- tr-o dublare a coeficientului de întrebuințare a utilajului ca urmare a unui spor de aproximativ 40 la sută

Apariția într-un unic 
volum, în Editura pen
tru literatură, a Istoriei limbii române de 
acad. Al. Rosetti con
stituie un eveniment de 
seamă în lingvistica ro
mânească. Ne aflăm în 
fața celei dintîi lucrări 
finite care studiază e- 
voluția limbii române 
de la origini pînă la 
secolul al XVII-lea, în 
cea mai completă ex
punere de pînă acum, 
care a dispus de înt'ea- 
ga cercetare anterioară.

Nu ar fi, credem, lip
sit de interes să urmă
rim succint modul în 
care s-a cristalizat de-a 
lungul anilor planul a- 
cestei ample lucrări, 
dovadă elocventă a pa
siunii cu care au
torul a revenit asupra 

Studiului 
încît expu- 
fie cît mai 

și mai ri
na numai

Al. PIRU

nale, consacrat influen
tei slave asupra limbii 
populațiilor romanizate 
dunărene în epoca cu
prinsă între secolele 
VI și XII datează din 
1940 și a ajuns în 1964 
la a cincea ediție. Vo
lumul al patrulea, Româna comună, despre 
epoca întinsă între se
colele VII și X, cînd 
procesul de delimitare 
a românei din latină 
ia sfîrșit, a apărut în 
două ediții, în 1941 și 
1966. Volumul al cin
cilea, apărut în 1966, 
se oprește asupra evo
luției limbii române 
între secolele XII și 
XVI, fiind consacrat in
fluenței acestei limbi 
asupra limbii popoa
relor învecinate cit 
și influenței acesto
ra asupra limbii româ
ne, iar volumul al șase
lea, pornind de la o 
cercetare datată din 
1932 despre „Limba 
română în secolul al 
XVI-lea" urmărește is
toria limbii noastre Din secolul al XlII-lea pînă la începutul secolului a! XVII-lea. Așa
dar, tomul masiv al Istoriei limbii române de Ia origini piuă în secolul al XVII-lea. pe 
care îl avem in țață, 
reunește ultimele edi
ții revăzute ale celor 
șase volume publicate 
separat anterior, alcă
tuind un tratat funda
mental despre evoluția 
limbii române pînă la 
așezarea bazelor limbii 
literare (în epoca lui 
Coresi).

Textului propriu-zis 
al Istoriei i se adaugă 
în „anexă" o serie de 
studii și cercetări de 
specialitate ale autoru
lui apărute pînă tn 
prezent numai în pe
riodice : „Despre lo
cul limbii române 
printre limbile romani- 

„Considerații asu
pra fonologiei istorice 

limbii române", 
asupra

a-
vo-

Uniunii lingvistice bal
canice", „Observații a- 
supra categi ge
nului î" limba ro
mână", ' .Observații a- 
supra palatalizării con
soanelor în limba ro
mână", „Contribuții la 
studiul neutrului în 
limba română", „Des
pre bazele limbii ro
mâne literare" etc: Am 
ținut să amintim cite va 
dintre numeroasele ti
tluri incluse în
ceastă parte a
lumului pentru că ele 
demonstrează o dată în 
plus prezența continuă 
a academicianului Al. 
Rosetti în câmpul cer
cetărilor de specialita
te, aria cuprinzătoare a 
preocupărilor sale.

Desigur, lucrarea ■ a- 
supra căreia dorim să 
atragem atenția citito
rilor în însemnările de 
față se adresează în pri
mul rînd specialiștilor, 
dar prin expunerea ei 
sistematică și clară, 
prin bogăția materia
lului informativ pe ca
re îl valorifică, • prin 
competența și autorita
tea concluziilor, ea ră- 
mine manualul ideal al 
studenților și vă intere
sa totdeauna pe orice 
om de cultură dornic 
să cunoască istoria lim
bii sale, limbă definită 
genealogic încă din 
primele rînduri de au
tor drept „limba lati
nă vorbită în mod ne
întrerupt în partea o- 
rientală a imperiului 
roman, cuprinzînd pro
vinciile dunărene roma
nizate (Dacia, Panonia 
de sud, Dardahia, Moe- 
sia superioară și infe
rioară) din momentul 
pătrunderii limbii lati
ne în aceste provincii 
Și pînă în zilele noas
tre".Istoria limbii române 
de acad. Al Rosetti se 
situează printre operele 
capitale ale lingvisticii 
noastre, iar apariția ei 
într-un unic volum se 
cuvine a fi salutată ca 
unul dintre evenimen
tele remarcabile ale ac
tivității editoriale din 
ultima vreme.

zează spiritul poporului nostru în concepția vizuală, în tectonica obiectelor, în folosirea paletei cromatice etc. Civilizația noastră, noastră socialistă impun consacrarea esteticianului industrial, portul său progresist - atît pe planul valorilor estetice cît și economice și sociale pe care este capabil și dator să le promoveze.In acest context s-ar impun* considerarea cîtorva aspecte : inițierea unei metode de pregătire complexă a unor cadre de esteticieni industriali, prin sistemul Ministerului Invățămîntulul, sau prin sisteme de perfecționare șl specializare postuniversitară ale aceluiași minister sau ale ministerelor de resort ; înzestrarea unor întreprinderi sau a unor grupuri de întreprinderi (bunăoară la nivelul centralelor industriale) cu birouri de creație estetico-industria- lă, constituite din specialiști, formați în țară sau peste hotare ; Inițierea unei competiții a produselor prin prisma „parametrilor" lor estetici implicați în realizarea tehnîco-econo- mică superioară ; organizarea unor concursuri, expoziții etc. menit# să stimuleze perfecționarea estetică a produsului industrial; instltuționall- zarea unui organism capabil să coordoneze popularizarea și stimularea Înaltei calități estetice a produselor Industriale, precum și să organizeze activitatea specialiștilor.Firește, toate acestea constituie un proces ce se cere desfășurat în timp, dar desfășurat, deci care cere acțiune, traducere în viață. Ne exprimăm convingerea că este vorba de o investiție minimă, dar cu eficientă maximă. Căci așa cum spunea un specialist, „urîtul se vinde prost". O realizare estetico-industrială fericită înseamnă, implicit, o afacere e- conomică remarcabilă.înalta responsabilitate față de calitatea producției economiei noastre socialiste, față de promovarea unor valori estetice autentice în sfera cadrului material de obiecte al vieții cotidiene, cer cu insistentă aplicarea grabnică în practică a unor măsuri de promovare a esteticii industriale — ingredient indispensabil al civilizației contemporane.

economiasolicită a-progresist

oameni cu un larg orizont tehnic șl științific, cu un elevat simț estetic, cu o bogată imaginație și originalitate în conceperea formelor industriale, sensibili la stilul modern al epocii în care trăim. Care este de fapt situația actuală ? In condițiile u- nei mari diversificări a producției industriale, a sortimentelor etc., în împrejurările unei amplificări rapide a producției industriale destinate nevoilor interne sau de export, marea majoritate a întreprinderilor nu dispun de specialiști în acest domeniu. Concepția formo-cro- matică a produselor industriale, ca de altfel și structura lor ergonomi- că, sînt elaborate fără suficiente rațiuni științifice întemeiate și originale ; nu de puține ori spiritul eclectic, împrumutul nejustificat din ceea ce au făcut alții — este un fel de stil de lucru. Dar oare atunci cînd oameni de știință, ingineri, tehnicieni și muncitori capabili, entuziaști — elaborează, creează, în domenii foarte complicate ale tehnicii, de ce n-am face același efort de a inova, de a da dovada ingeniozității și marei originalități care caracteri-

obiectului 
său. astfel 
nerea să 
completă 
guroasă, 
sub raportul bogatului 
material informativ pe 
care îl sintetizează, 
dar și sub acela al con
cluziilor la care ajun 
ge. Începută ca o con
tinuare a operei lui O 
Densusianu Histoire de la langue roumauie, 
sub forma unui curs 
ținut la Universita
tea București între 
1928—1930, Istoria limbii române a fost conce
pută în șase volume, 
elaborate în decurs de 
aproape patru decenii. 
Intîiul volum, Limba latină, despre stadiul, 
de evoluție a latinei ce 
stă la baza limbii ro
mâne, a apărut pentru 
prima dată în 1938 și a- 
fost în patru
ediții fiind din
1964. Volumul al doilea, Limbile balcanice, stu
diind elementele nela
tine ale limbii române, 
moștenite de la popoa
rele stabilite în 
Peninsula Balcanică 
înainte și după cuceri
rea romană a provin
ciilor dunărene pînă la 
venirea slavilor, e tot 
din 1938 și înregistrea
ză, de asemenea, pa- ce", 
tru ediții pînă în 1964. 
Volumul al treilea, a Limbile slave meridio- „Considerații
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Cronica zilei
în cursul zilei de miercuri, delegația Camerei de Comerț din Hamburg, condusă de vicepreședintele Georg Claussen, care face o vizită în țara noastră, a avut întrevederi la Camera de Comerț cu președintele Victor Tonescu, și la Ministerul Comerțului Exterior cu Vasile Răuță, adjunct al ministrului.

★în urma tratativelor care au a- vut loc în București, miercuri dimineața a fost semnat, la Casa oamenilor de știință, un aranjament de schimburi de absolvenți universitari și cercetători între instituțiile de învățămînt superior și de cercetare din Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americă, pe perioadele 1969/1970 și 1970/1971. Aranjamentul a fost semnat de ing. Nicolae Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din România, și prof. Allen Kassof, director executiv al Comitetului de cercetări și schimburi internaționale din S.U.Â.Printre persoanele prezente la semnare se aflau reprezentanți ai

Ministerului Afacerilor Externe și ai Academiei, precum și ai Ambasadei S.U.A. la București.
★Miercuri a sosit în Capitală o delegație a Organizației de pionieri ..Ernst Thălmann" din R. D. Germană, condusă de Zochen Chowan- ski, președinte al Organizației raionale de pionieri Schwerin, pentru a studia activitatea Organizației de pionieri din țara noastră.
★Miercuri și-a încheiat turneul la Cluj dirijorul italian Aladar Janes, rectorul Conservatorului de muzică din Udine. Artistul oaspete a dirijat la Opera Maghiară din localitate mai multe spectacole cu „Tosca" și „Rigoletto", care s-au bucurat de un frumos succes, în cursul vizitei sale la Cluj, a fost primit de primarul municipiului, Remus Bucșa, căruia i-a înmînat, din partea, primarului din Udine, drapelul acestui oraș, simbolizînd înfrățirea dintre cele două localități. (Agerpres)

Manifestări consacrate aniversării 
semicentenarului
unirii Transilvaniei cu România

In cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea semicentenarului u- nirii Transilvaniei cu România, la Muzeul de istorie a municipiului București a fost prezentată comunicarea „București — simbol al luptei pentru unire, la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea“. A vorbit Ion Iacoș, șef de sector la Institutul de studii istorice și social-politlce de pe lîngă C.C. al P.C.R.
★în numeroase localități din județul Iași au fost organizate în ultimele zile manifestări consacrate împlinirii a 50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România. Profesori, cercetători, activiști culturali au conferențiat, cu acest prilej, despre lupta dusă de poporul român pentru înfăptuirea actului istoric de la 1 decembrie 1918.*în cadrul manifestărilor închinate sărbătoririi semicentenarului unirii

care au loc în aceste zile la orașe și sate, în sala Cavalerilor din castelul Corvinilor de la Hunedoara s-a desfășurat miercuri faza pe municipiu a concursului pionierilor „Cine știe cîștigă", avînd ca temă : „Alba Iulia, leagăn al făuririi unirii poporului român". De asemenea, peste 5 000 de pionieri din județul Hunedoara au făcut în ultimul timp excursii la monumentele și locurile istorice de la Alba Iulia. în 30 de localități, printre care Petroșenl si Lupeni, au avut loc întîlniri ale pionierilor cu participanți la Adunarea de la Alba Iulia.
★Tot miercuri a avut loc la Reghin un simpozion cu tema „Lupta de veacuri a poporului român pentru unitate națională". Manifestări similare au avut loc și la Luduș, Sighișoara, Tîtnăvenl șl în alte localități din județul Mureș.

Prima ediție

a Balcaniadei

la scrimăîncepînd de azi, în sala Dinamo din Capitală se vor desfășura timp de patru zile întrecerile de scrimă din cadrul primei ediții a Campionatului balcanic. La startul competiției se vor alinia sportivi din Iugoslavia, Bulgaria, Turcia, Grecia șl România.Federația română de scrimă a propus în nenumărate rînduri F.I.S. organizarea acestei com- petiții. Hotărîrea era de fiecare dată amînată pentru viitorul , congres al F.I.S. Insistențele, rezultatele obținute de scrimeriî români, cit și scopul major al acestei competiții au determinat — așa cum era șl de așteptat — includerea Balcaniadei in calendarul F.I.S., ca una dintre competițiile dc mare viitor.Sportivii se vor întrece atît în probele individuale, cit și în cele pe echipe, la floretă feminin $1 masculin, spadă și sabie.Caracteristica acestei competiții este turneul pe echipe care se desfășoară după o nouă formulă și anume formațiile vor fi alcătuite din cite 3 sportivi și nu din 4, ca de obicei, ceea ce denotă că vor fi incluși în echipe cei mai buni Și mai în formă scrimeri. Pentru a r cii- noaște valoarea adversarilor scrimerilor români, ne-am adresat antrenorului emerit Andrei Vîlcea, care i-a urmărit la diferite concursuri internaționale : „Dintre adversarii noștri se detașează echipa de sabie a Bulgariei, care in ultimii doi ani na-a învins de fiecare dată. Ea cuprinde un lot valoros, cu trăgători tehnici și eficace. FJ i se adaugă echipele Iugoslaviei, Turciei, (spadă), Bulgariei, Iugoslaviei (floretă masculin și feminin), Turciei (sabie). Dar, oricare dintre adversari poate deveni periculos, o dată cu începerea primului asalt".Printre cel care vor „încrucișa" floretele, spadele și săbiile cn ceilalți „mușchetari" din Balcani, vom putea urmări pe Olga Szabo, Ecaterina Iencic-Stahl, Ionel Drîmbă, Tănase Mureșanu, Anton Pongraț, Iosif Sepcșiu, Hariton Bădescu, Alexandru Nilca.
O. VINTILĂ

în cîtevaAseară în sala Floreasca a avut loc O REUNIUNE PUGILISTICA cu scopul verificării unor boxeri selecționați în lotul republican pentru campionatele europene de la București (31 mai—8 iunie). Iată principalele rezultate înregistrate : lescu b.ab. M. Lumezeanu ; iescu b.p. V. Radulescu ; P. b.p. G. Pometcu ; I. Gyorfi Călin.
A.. Ursu- C. Gru- Nedelcea b.p. Gh.Ieri s-au desfășurat mai multe meciuri contînd pentru COMPETIȚIA DE FOTBAL „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI". Iată rezultatele tehnice înregistrate : Panatinaikos Atena- Atletico Bilbao 0—0 ; S.V. Hamburg- Slavia Praga 4—1 (3—1) ; F.C. Bolog- na-O.F.K. Belgrad 1—1.LA ALDERSHOT (ANGLIA) s-a disputat primul meci dintre echipa Aidershot Warriors și formația Real Madrid, contînd pentru prțmul tur al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin. Net superiori, baschetbaliștii spanioli au obținut o victorie la scor : 103—57 (56—21). Cunoscutul jucător spaniol Rodri- guez a făcut o partidă excelentă, reușind să marcheze 31 de puncte.LA KECSKEMET S-A DESFĂȘURAT UN TURNEU INTERNAȚIONAL DE JUDO, la care, alături de cei mai buni luptători din localitate, au luat parte și sportivi din R. D. Germană șl Iugoslavia.Iată cîștigătoril pe categorii : categ. 83 kg : Ipulai (Dozsa Kecskemet) ; categ. 70 kg : Horvath (Dozsa Kecskemet) ; categ. 80 kg : Schmitath (Dynamo Berlin) ; categ. 93 kg : Stock

...........hui urii iinn iii im un mur

PRONOEXPRESTragerea concursului nr. 47 din 20 noiembrie 1968Extragerea I : 44 4 1.1 2 45 33.Fond de premii : 368 630 lei.Extragerea a II-a : 22 19 44 35 38 33 37.
Fond de premii: 292 540 lei.

SPORT

FOTBAL

Progresul — I. F. Goteborg 1-2
do com- joc a 30 for-

(Dynamo Berlin) ; categ. peste 93 kg : Henning (Dynamo Berlin).

sîmbătă, MARTI- KALLO menajîn- (bolnav;

rînduri

Două partide atractive la Floreasca
PREGĂTIRI

Min. 85 : Mateianu înscrie ungurul gol al echipei saleFoto: M. Cioc

C. C. E. LA BASCHET

In sala Floreasca din Capitală se va desfășura astăzi după-amia- ză un atractiv cuplaj internațional de baschet. La ora 18,30, formația feminină Politehnica București va debuta în noua ediție a „Cupei campionilor europeni', întîlnind valoroasa echipă iugoslavă Rad- nicki Belgrad. Partida va fi condusă de cuplul de arbitri G. Szocs (Ungaria) și R. Balaun (Austria).

In continuare, tot în cadrul „C.C E.", se va disputa returul meciului dintre echipele masculine Dlnamo București și E.K.E. Viena. După cum se știe, în primul joc, desfășurat la Viena, baschetbaliștii austrieci au terminat învingători cu scorul de 88—75. Meciul va fi arbitrat de V. Kasatikov (U.R.S.S.) și Al. Protici (Iugoslavia).

In vederea meciului cu 
Elveția

ALE LOTULUI 
NOSTRU

Desfășurat într-un anonimat aproape total, meciul internațional amical dintre Progresul și echipa suedeză I. F. Goteborg s-a încheiat cu victoria oarecum surprinzătoare a oaspeților. Spunem aceasta ■ deoarece, în ge- peral,ța amicale sîntem... invincibili iar Progresul, cu osebire, nu scapă prilejul de a realiza victorii în acest gen de confruntări internaționale. De data aceasta, însă...Avînd un inamic comun în terenul de la stadionul „Republicii", desfundat și degradat sub orice critică (devine alarmantă nepăsarea cu care întreprinderea proprietară asistă la distrugerea gazonului de pe al doilea stadion al Capitalei), jucătorii celor două formații s-au angajat, de la început, într-un lung duel al rezistenței la efort fizic, duel purtat uneori dincolo de limitele sportivității’. Drept este că drumul spre unele dintre faulturile comise era favorizat în mare măsură de instabilitatea provocată de starea terenului. Mai bine dotați fizic, mai puternici în sensul cel mai strict al cuvîntului, fotbaliștii suedezi au obținut, în cele din urmă, cîștig de cauză. Golurile s-au înscris toate după pauză, iar unul dintre cele mar-

cate de oaspeți se datorează evident faptului că înaintașul Eklund a lovit defectuos un balon care se ducea în aut de poartă. Mîndru, așteptîndu-se la o execuție tehnică normală, a rămas în afara fazei, privind neputincios mingea care se rostogolea în poartă. Era minutul 72 al partidei și al doilea gol al suedezilor. Mai înscrisese Os- karsson în min. 68. Pentru Progresul a marcat Mateianu (min. 85) printr-un artificiu tehnic ce ne-a reamintit de vremurile frumoase de altădată, cînd blondul jucător din centrul liniei de atac al formației bucureștene ridica spectatorii în picioare prin ceea ce reușea să creeze pe teren.De altfel, această a doua repriză, a golurilor, a meritat să fie văzută chiar și numai pentru felul în care a fost înscris acest gol. A arbitrat foarte bine N. Mihăilescu, București.
V. P.

Lotul național de lotbal ți-a continuat, ieri după amiază, pregătirile în vederea importantei confruntări internaționale de sîmbătă, cu echipa Elveției, în cadrul preliminariilor C.M. Conducerea tehnică a reprezentativei noastre a organizat, pe terenul antrenament nr. 4, din plexul „23 August', un școală de două reprize de minute, între două mâții alcătuite dintre componentă lotului. în prima echipă, de fapt „unsprezecele" preconizat pentru jocul de au apărut ca aripi NOVICI (dreaptă) șl (stingă), antrenorii du-i pe PÎRCALAB participarea lui la jocul cu Elveția stînd sub semnul întrebării) și pe LUCESCU, care s-a resimțit după meciul de la Ploiești. Lucescu va participa, însă, la antrenamentul de astăzi dimineață, pe cînd Pîrcă- lab va face o vizită la o clinică specializată în boli pulmonare.Antrenamentul făcut ieri a fost considerat de către conducerea tehnică a echipei ca fiind corespunzător.

FEDERAȚIA FRANCEZA de specialitate a alcătuit echipa masculină de gimnastică care va întîlni la Kiev între 29 noiembrie și 1 decembrie selecționata similară a U.R.S.S. Din e- chipa franceză fac parte următorii gimnaști: Christian Deuza, Christian Guiffroy, Bernard Cayre, Michel Bouchonnet si Jacques Leguet.
(Urmare din pag. I)

tr-un mic parc din Sighet, buche
tele pios depuse lingă un monu
ment ridicat în semn de „Glorie 
partizanilor maramureșeni care 
și-au jertfit viața pentru eliberarea 
poporului nostru de sub jugul fas
cist" ; și, în apropiere, expuse in 
soare, alte culori, atîtea culori cite 
are Maramureșul în toamna rodi
toare a livezilor sale, adunate de 
istețimea și fantezia femeilor în co
voarele țesute cu mina.

Poate că și această simbioză în
truchipează afirmarea in timp a 
demnității și nădejdilor din tot
deauna în bine și frumos ale oame
nilor de pe meleagurile maramure
șene.

★
— Sighetul Marmației — ne spu

nea Gheorghe Codrea, secretar al 
comitetului municipal de partid — 
avea pînă in anul 1940 mai puțin 
de 2 000 de salariațl, dar și aceia 
în majoritatea lor ocupați în ad
ministrație. Singurele „întreprin
deri" — dacă se poate spune ast
fel — erau pină în 1948 cîteva ate
liere de tîmplărie și de prelucrare 
a părului, multe, foarte multe du- 
ghene negustorești, o făbricuță de 
cherestea, un centru care administra 
pădurile statului și... cam atîta. Clă
diri mai de seamă erau Tribunalul, 
Casa de cultură (construcție într-a- 
devăr monumentală) și o biserică 
ce se presupune a fi fost construită încă prin jurul anilor 1100—1150.— Oameni de cultură erau destul 
de puțini la Sighet — relatează dr. 
Gavril Stern, directorul spitalului 
unificat. In 1962, spitalul a împli
nit un veac de activitate. Azi doar 
spitalul are 80 de medici. Nu e 
mai puțin adevărat că în ultimii 
trei ani aici s-a dublat numărul de

„CÎTU-I
MARAMUREȘU"...

locuri de la maternitate. In între
gul spital avem în prezent 1 200 de 
paturi — de la 300 cite erau în a- 
nul 1948. Tot în această perioadă, 
spitalul s-a îmbogățit cu moderne' 
servicii de radiologie, radioterapie, 
bronhologie și anestezie-reanimare.

Ca pretutindeni în țară, și la Si
ghetul Marmației destinul multor 
oameni este strîns legat de construi
rea sau dezvoltarea unor puternice 
unități economice, cum sînt bunăoară Combinatul de industrializare 
a lemnului sau Fabrica de tricotaje 
„Unitatea", ambele bine cunoscute in 
țară și peste hotare pentru produ
sele lor. Biografiile oamenilor se îm
pletesc una dintr-alta, ca într-un ca
leidoscop de istorie contemporană, 
simbol și sinteză a umanismului li
nei orînduiri care a deschis larg a- 
ripile tuturor viselor, tuturor nă
zuințelor.

Iată-l, bunăoară, pe tînărul teh
nician Mihai Holdiș, a cărui biogra
fie, deși nu se întinde de-a lungul 
prea multor ani este, totuși, pre
sărată cu multe întâmplări, cu nu
meroase împliniri. Tatăl său era ță
ran din pitoreasca comună Săpînța. 
unde aspirațiile oamenilor, dorul lor 
de frumos se citesc în ciopliturile 
în lemn. Copilului i-a fost dat ca, 
la numai 13 ani, orfan fiind, să urce 
la munte, la pădure, să cunoască

astfel mult prea devreme adevărul 
cîntecului popular: „Banii se fac 
la pădure / Din firez și din secure". 
A ajuns mai tîrziu la C.I.L. unde s-a 
calificat, s-a apucat vîrtos de învă
țătură, muncește și învață în conti
nuare ; a terminat astfel, fără frec
vență, cursurile școlii de cultură ge
nerală, apoi liceul, ulterior o școală 
tehnică pentru produse finite din 
lemn și iată-l în prezent unul din 
cei mai apreciați tehnicieni ai 
C.I.L.-ului.

La Sighetul Marmației, instrucția 
școlară a devenit fenomenul cel mai 
larg răspindit. Aici există peste 6 000 
de elevi, trei licee, dintre care două 
de specialitate. Dacă în anul 1938 pe raza orașului nu erau mai mult 
de 30 cadre didactice, astăzi numă
rul lor trece de 400. Și, ne-a spus to
varășul Nicolae Roman, prim-secre- 
tar al comitetului municipal de 
partid, nevoile de cadre didactice 
sporesc mereu, deoarece pină in 
1070 în municipiu urmează să se mai 
construiască încă 50 de noi săli de 
clasă.

Dar Sighetul industrial, oraș cu 
personalitate, oraș cu frumoase per
spective, se afirmă tot mai puternic. 
La începutul acestui an a intrat în 
funcțiune o nouă secție a întreprin
derii de tricotaje „Unitatea", secție

Un cec de economii util pentru școlari
Casa de economii și consem- națiuni pune la îndemîna celor interesați un nou instrument de economisire: cecul de economii școlare. El se alătură celorlalte instrumente de economisire la C.E.C.’ emise a- cum pe numele a 500 000 de elevi din întreaga țară.Cecul de economii școlare, un cartonaș frumos colorat, purtînd chipul unui om de seamă, este semnul economisirii a 5 lei. în prezent, s-a lansat setul cu tema „Personalități din trecutul glorios al patriei" care cuprinde 10 cecuri de economii școlare, în valoare de 50 lei. Treptat, vor a- părea și altele și avantajului de a economisi i se va alătura acela al bucuriei pătrunderii în marele univers al cunoașterii. Acest set, mică enciclopedie, se poate preschimba oricînd, după dorință, fără nici o formalitate, în suma investită sau într-un veritabil libret C.E.G., de pildă.

CU PLATA 
IN RATE

Televizorul „Dacia", unul 
dintre mijloacele moderne, 
complexe, de largă și accesi
bilă informație poate fi cum
părat și cu plata în 12—18 rate 
lunare, avansul fiind de numai 
689 de lei sau 1 020 lei. Este 
prezentat într-o casetă elegan
tă de lemn furniruit, cu o linie 
asimetrică. Oferă o imagine 
clară, audiție plăcută, iar vi
zionarea programelor este po
sibilă și în încăperi luminate.

Produse 
din mase 
plastice 

întreprinderea Prodcomplex din Tîrgu Mureș primește comenzi de livrări de diferite produse din mase plastice pentru luna decembrie. De asemenea, expediază la cerere catalogul ei de produse. Menționăm, spre informare, că întreprinderea realizează și livrează pe bază de comenzi benzi de izolație pentru conducte subterane, tuburi p.v.c., furtunuri p.v.c. pentru stropit grădini și alte produse — chit pentru geamuri, fire p.v.c. pentru împletituri.
Cutremur de pămint

Un cutremur de pămint a fost simțit în Capitală, miercuri la ora 03,51. Stațiile secției de seismologie a Centrului de cercetări geofizice al Academiei au stabilit epicentrul a- cestula în zona Vrancei, unde a a- vut o intensitate de 4,5 grade. Cutremurul a fost precedat de două preșocurl mal slabe, înregistrate de seismografe în ziua de 19 noiembrie. Nu au fost produse pagube materiale. (Agerpres)
cu peste 1 400 de salariați; aid se 
produc anual aproape 2 milioane 
bucăți tricotaje. Marea majoritate a 
muncitorilor sînt tineri — sub 30 de 
ani.

Desigur, cea mai mare întreprin
dere este și rămîne C.I.L., ntândrle 
a. orașului nu numai pentru pon
derea sa economică, dar și pentru 
frumusețea arhitecturală a edificii
lor sale ; fațada reprezintă o splen
didă împletire de motive populare 
maramureșene. Din septembrie 1965 
și pină in acest an au intrat pe rînd 
în funcțiune cinci fabrici mari, iar 
a șasea — de furnire estetice — este 
în construcție și urmează să fie ter
minată anul viitor. La C.I.L. se pro
duc mobilă corp și curbată, scaune 
de diferite tipuri, plăci aglomerate 
etc. Cu șase luni mai. devreme față, 
de plan, întreprinderea a început să 
lucreze cu parametrii economici și 
financiari prevăzuți în proiect. Am
ploarea acestui combinat se poate 
aprecia și după următoarea cifră : a- 
proape 200 milioane lei — reprezen
tând valoarea totală a producției rea
lizate într-un an.

Si înfățișarea municipiului cu
noaște substanțiale înnoiri. Ca ur
mare a dezvoltării economiei sighe- 
tene, pînă acum s-au construit mai 
mult de 600 de apartamente, urmind 
ca pînă în 1970 să mai fie gata încă 
alte 800. In microraionul nou se află 
cu finisajul încă proaspăt un bloc 
cu 80 de garsoniere și o creșă. cu 
80 de locuri. Orașul se mîndrește, de 
asemenea, cu construcția masivă a 
noului palat al poștei și telefoanelor, 
conturată din linii arhitectonice mo
derne.

Ipostazele noului sînt multiple și 
diverse la Sighetul Marmației: în
treaga lui istorie, expresie a vitali
tății oamenilor de pe aceste melea
guri, tumultuosul lui prezent, au un 
singur nume : tinerețe.

furnal gigantu. R. S. S-: Un

r. p. bulgaria: Sonde petroliere

în apele mării

M ȚĂRILE SOCIĂUSEE
La Uzina constructoare de mașini și utilaje grele „Ural- maș' din Uniunea Sovietică se construiesc elementele metalice pentru un nou furnal, care va produce anual 2 milioane tone de fontă. Acest furnal, cu capacitatea de 3 000 metri cubi, va fi, după părerea specialiștilor sovietici, cel mai mare din lume.

La 400 metri de țărm, în dreptul localității Kovama din R.P. Bulgaria, specialiștii au început nu de mult forarea primei sonde de explorare a țițeiului de pe iundul Mării Negre, anunță agenția B.T.A. în acest scop a fost construit un pod-estacadă care leagă
R.S.F. IUGOSLAVIA

Amenajări 
turisticeCa urmare a unei serii de amenajări importante, insula Pag din Marea Adriatică va întruni condițiile pentru o puternică dezvoltare turistică. La 17 noiembrie, cu 12 zile înainte de termenul prevăzut, a fost dat în folosință podul de beton armat care leagă țărmul de această insulă. Podul are 0 lungime de 302 metri și o lățime de doi metri ; deschiderea arcului de susținere —• aflat la 35 metri deasupra mării este de 200 m.In zilele următoare va fi dată în folosință șoseaua asfaltată dintre Gospici-Karlobag, peste muntele Velebit, care face legătura dintre Zagreb și coasta Dalmației.Colectivele de pe șantierele de construcție ale acestor o- biective s-au angajat să termine lucrările în cinstea sărbătorii naționale a popoarelor iugoslave ■— 29 noiembrie.După cum se vede angajamentele au și fost depășite.

în Uniunea Sovietică funcționează în prezent cîteva furnale cu capacitatea de 2 000 metri cubi și unul cu capacitatea de 2 700 metri cubi. Ele produc metal la un preț de cost mult mai scăzut decît furnalele mai mici. Anul trecut, la unul din furnalele mari s-a obținut o producție record : 1 600 000 tone de fontă.

țărmul de instalațiile de foraj. Se așteaptă ca stratul de petrol să fie atins la adînclmea de 350 metri. In viitorul apropiat se prevede efectuarea a altor cinci foraje de explorare, de data aceasta la o depărtare de 700 metri de țărm.
CUBA:

Noi plantații 
de citriceîn insula Plnos, la sud de Havana, au fost plantate peste 40 000 hectare de citrice, care vor ajunge la maturitate în 1970. înaintea revoluției, plantațiile de lămti și portocali o- cupau în această zonă numai 500 de hectare. Acum ea urmează să devină una din cel» mai mari regiuni producătoare de fructe citrice din Cuba. în acest scop au fost efectuate importante lucrări hidrotehnice șl a fost amenajat un sistem de irigații cu tuburi subterane din azbesto-ciment și cu asper- soare, considerat printre cele mai moderne din America tină. în zonele de citrice fost intercalați și arbuști cafea, care vor ocupa oprafață totală de 13 000 hea- - tare. ■ • .......

de utilizare economică
r. p. ungara: Calculator electronic

In R.P. Ungară a fost construit un calculator electronic „EMG-830* car» urmează să fie folosit pentru dirijarea proceselor de producție, prelucrarea informațiilor șl efectuarea unor calcule

științifice mai mici.Acest calculator este prevăzut cu dispozitiv de memorare pe bază de miezuri feritice. Durata ciclului de memorare este de 6 microsecunde ; durata executării ope-

La- au 
de 8U-

rațiunilor de adunare și înmulțire, respectiv de 40 șl 220 microsecunde. Calculatorul „EMG- 830" este prevăzut cu 64 de dispozitive exterioare, printre care blocuri cu bandă perforată.
0 declarație privind situația comuniștilor si altor
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democrați din Indonezia, adoptată de Comisia 
pregătitoare a Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și muncitoreștiBUDAPESTA. 20 (Agerpres). — Partlcipanțil la ședința Comisiei pregătitoare a Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste șl muncitorești care are loc la Budapesta au adoptat la 20 noiembrie următoarea declarație : „Noi, reprezentanți a 67 de partide comuniste șl muncitorești, întruniți la Budapesta, condamnăm cu mînie și indignare exterminarea sîngeroasă pe care o înfăptuiește reacțiunea indoneziană împotriva comuniștilor și altor democrat! — luptători curajoși împotriva imperialismului, luptători pentru libertatea și independenta patriei lor.Această îngrozitoare ți sîngeroasă teroare durează de trei ani. Zeci de mii de oameni au fost uciși și torturați, sute de mii suferă și mor în închisori și în lagăre de concentrare. Tovarășul Aidit, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist din Indonezia, șl alțl fruntași ai.. Partidului Comunist din Indonezia au fost uciși fără anchetă și fără hotărîrea vreunui tribunal. Forțele reacționare și-au mînjit recent mîinile, comițînd un nou act de cruzime — executarea tovarășilor Njono și Su- disman.

Conducătorii Indoneziei, în pofida protestelor opiniei publice internaționale, intensifică valul de teroare, continuă linia de exterminare fizică a comuniștilor și altor persoane cu concepții democratice din țara lor.Noi înfierăm din nou aceste fărădelegi I Să fie oprite vărsării» de singe 1 Nu mai pot fi admise alta jertfe. Ne exprimăm solidaritatea neclintită cu comuniștii și cu alțl democrați din Indonezia. Exprimînd voința popoarelor din țările noastre, noi cerem să se pună capăt terorii și să fie eliberați deținuții politici !Crimele reacționarilor indonezieni nu vor rămîne nepedepsite. El nu vor reuși să subjuge poporul indonezian iubitor de libertate, să în- frîngă voința lui de a lupta împotriva imperialismului !Să răsune mai puternic In întreaga lume protestul împotriva fărădelegilor comise de reacționari".
★Partlcipanții la ședința comisiei au adoptat, de asemenea, un apel prin care cer anularea sentinței de condamnare la moarte, pronunțată de tribunalul militar din Atena împotriva Iui Alekos Panagulis.

Mesaj adresat copreședinților Conferinței 
de la Geneva cu privire la LaosXIENG KHOANG 20 (Agerpres). — Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Neo Lao Hak- sat, Fumi Vongvicit, a adresat copreședinților Conferinței de la Geneva din 1962 cu privire la Laos un mesaj de protest în legătură cu intensificarea recentă a raidurilor de bombardament ale aviației. S.U.A. a- supra regiunilor eliberate ale Laosu- lui. Precizînd că acțiunile agresive ale aviației americane s-au dublat

după suspendarea bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, Fumi Vongvicit subliniază în mesaj că bombardamentele s-au soldat cu numeroase victime în rîndul populației civile din zonele laoțiene eliberate.Fumi Vongvicit a cerut copreședinților Conferinței de Ia Geneva să întreprindă acțiuni hotărîte pentru a determina Statele Unite să pună capăt acțiunilor agresive împotriva zonelor eliberate ale LaosuluL
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continuă pe 
piața monetară 
occidentală

Tensiunea de pe piața financi
ară a lumii occidentale pare să fi 
atins un punct critic. Ca urmare 
<8 unor hotărîri deliberate, bur
sele din Franța, Anglia și Japo
nia și-au suspendat ieri activita
tea „pînă la noi ordine", dindu-se 
a se înțelege că este puțin pro
babilă redeschiderea lor înainte de 
lunea viitoare. La rîndul lor, bur
sele din New York și cele din 
R. F. a Germaniei, închise prin 
tradiție ieri, nu par să aibă dis
poziții pentru reluarea tranzacții
lor în cursul zilei de astăzi. Re
curgerea la o asemenea măsură 
puțin obișnuită îl făcea pe cores
pondentul agenției France Presse 
de la Londra să scrie că piața 
britanică a valorilor „trăiește o 
atmosferă de criză”, iar observa
torii economici ai marilor ziare 
occidentale și-au continuat con
cluziile — aproape fără excepție 
— în sensul recunoașterii că actu
ala situație de pe piața financiară 
poate fi caracterizată ca fiind si
milară cu declanșarea crizei sisteJ 
mului monetar interoccidental.

De altfel, trebuie remarcat că 
&'i alocuțiunile rostite la televizi
une și în Adunarea Națională 
franceză, primul ministru al 
Franței, Couve de Murville, a 
încadrat fenomenele actuale în
tr-un context mai larg, precizînd 
că țara sa a prevăzut de multă 
vreme dificultățile prin care trece 
sistemul monetar în momentul de 
față și a depus eforturi, neîncu
nunate de succes, pentru efectu
area unei profunde reforme a a- 
cestui sistem.

Cu alte cuvinte, potrivit păre
rilor spectatorilor, ca și ale prin- 

dramei mone- 
evenimentele 

ar fi epilogul, 
episoadele ei. . 
lipsesc pentru 
concluzii. Mă-

cipalilor actori ai 
tare actuale, 
din aceste zile nu 
ei doar unul din

Argumentele nu 
a fi trase astfel de 
șurile luate de oficialitățile fran
ceze (restricții aplicate creditelor, 
sporirea ratei scontului), ca și mă
surile preconizate de cele vest- 
germane (instituirea, unor taxe a- 
supra exporturilor și o scădere a 
celor aplicate importurilor), sînt 
considerate în general ca fiind de 
natură să evite, cel puțin momen
tan, distorsiunile profunde de pe 
•piața monetară și cea a capita
lurilor din pricina speculațiilor în 
jurul mărcii vest-germane.

Urgența și amploarea efectelor 
negative ce se pot generaliza în 
acest domeniu au impus un ritm 
cu totul neobișnuit reuniunilor 
financiare, care au culminat cu 
întîlnirea de ieri după masă de la 
Bonn a miniștrilor de finanțe și 
guvernatorilor băncilor centrale 
ai țărilor ce constituie „grupul ce
lor zece" (S.U.A., Franța, Anglia, 
R. F. a Germaniei, Italia, Belgia, 
Olanda, Canada, Japonia și Suedia, 
cărora li se adaugă Elveția în 
Calitate de observator). Înainte de 
deschiderea conferinței, un purtă
tor de cuvînt al guvernului vest- 
german a ținut să precizeze pre
sei că la această reuniune guver
nul R. F. a Germaniei rămîne în 
continuare pe poziția de a nu 
proceda la reevaluarea mărcii 
vest-germane. Hotărîți să men
țină actualele raporturi de 
schimb între monedele occiden
tale, „cei zece" sînt deciși să facă 
totul pentru a ajuta (cu creditele 
necesare) monedele amenințate de 
devalorizare. Dar rămîne im
presia generală că „balonul de 
oxigen" suplimentar, dat acum, nu 
are darul să vindece maladia 
sistemului, ci doar să-i amine sca
dența.

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O. N. U.

restabilirea drepturilor legitime
ale R. P. ChinezeNEW YORK 20. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : în Adunarea Generală a O.N.U. s-au încheiat marți noaptea dezbaterile în legătură cu problema restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite, în cadrul cărora au luat cuvîntul reprezentanții a 58 de state. Dezbaterile au constituit o reflectare a celor două tendințe care se manifestă în prezent în Organizația Națiunilor Unite în legătură cu problema restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze : pe de o parte Intensificarea cerințelor de revenire la legalitate și respectarea principiului universalității, iar pe de alta, menținerea opoziției S.U.A. și a aliaților lor față de soluționarea pozitivă a acestei probleme.Luînd cuvîntul în ședința de marți seara pentru a explica votul delegației române, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentan

tul permanent al României la 
O.N.U. a subliniat că „interesele majore ale Organizației Națiunilor Unite cer să se pună capăt injustiției și discriminării la adresa marelui popor chinez. Este imperios necesar ca locul care revine Chinei în această organizație și în toate organismele ei să fie restituit fără întîrziere reprezentanților legitimi ai acestui stat, guvernului Republicii Populare Chineze".în legătură cu proiectul de rezoluție care prevede crearea unui comitet pentru „explorarea și studierea" problemei reprezentării Chinei, ambasadorul Gheorghe Diaconescu a arătat că „indiferent de a- devăratele intenții ale autorilor a-

Incendiul izbucnit zilele trecute la 
unul din antrepozitele docurilor din 
Glasgow (Marea Britanie) a provo

cat moartea a 24 de persoane

Evoluția
situației
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politice 
din Italia

După lovitura de stat
din Mali
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© LOCOTENENTUL MOUSSA TRAORE A PRELUAT l 
CONDUCEREA „COMITETULUI ELIBERĂRII NATI0NA- f * 

LE" • ÎN ȚARĂ DOMNEȘTE CALMUL'

cestei propuneri, un asemenea comitet nu ar face decît să adauge o nouă nedreptate la cele comise deja față de Republica Populară Chineză în ce privește recunoașterea drepturilor sale legitime în O.N.U. Totodată, prin aceasta s-ar deschide calea spre noi tergiversări 
a soluționării pozitive a acestei probleme". Vorbitorul a adăugat că după părerea delegației române, „un asemenea comitet nu ar avea un obiect de studiu. Realitățile evidente atestă că de 19 ani voința poporului și statului chinez este exprimată în relațiile internaționale de guvernul Republicii Populare Chineze".Au mai luat cuvîntul în cadrul explicațiilor de vot reprezentanții Cambodgiei, Marii Britanii, Albaniei, Ghanei, Belgiei, S.U.A., Japoniei și ai altor țări.Apoi au fost puse la vot proiectele de rezoluție prezentate spre a- probare Adunării Generale. Proiectul de rezoluție procedural, inițiat de S.U.A. și alte cîteva state, prin care se pretinde o majoritate de două treimi pentru soluționarea problemei reprezentării R. P Chineze, a fost adoptat cu 73 de voturi pentru, 47 împotrivă (printre care și România) și 5 abțineri.Proiectul de rezoluție prin care se cere restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în Organizația Națiunilor Unite a întrunit 44 de voturi pentru (printre care și România), 58 împotrivă și 23 abțineri. Astfel, proiectul de rezoluție nu a fost adoptat.

★Adunarea Generală a O.N.U. a ales marți opt țări, care timp de trei ani vor face parte din Consiliul Economic și Social (ECOSOC). Acestea sînt: Marea Britanie, Jamaica, Norvegia, Pakistan, Sudan, Uruguay, Uniunea Sovietică și Iugoslavia. în ce privește desemnarea celei de-a 9-a țări membră a ECOSOC, Indonezia și Ceylonul nu au întrunit majoritatea de dou i treimi necesară.

ROMA (De la corespondentul nostru, NICOLAE PUICEA). Scena politică italiană este dominată în a- ceste zile de criza guvernamentală declanșată de demisia cabinetului Leone.Miercuri dimineața și-a început lucrările la Palazzo Sturzo din Roma Consiliul național al Partidului de- mocrat-creștin. Participanții vor trebui să-și precizeze punctele de vedere, atît în legătură cu conținutul programului noului guvern, cît și cu persoana ce va fi stabilită să conducă echipa guvernamentală. Din raportul prezentat de secretarul național al P.D.C., Mariano Rumor, rezultă că situația este încă neclară. Relevînd că „dezangajarea socialiștilor din lunile trecute a scos la lumină dificultăți obiective, ce nu sînt pe deplin depășite", Rumor a arătat că se impune adoptarea de hotărîri concrete. El a precizat printre problemele prioritare : reînnoirea statului și aplicarea organizării regionale, lupta pentru utilizarea deplină a forței de muncă și împotriva dez- echilibrurilor teritoriale în dezvoltarea economică a țării, reforma școlii și universității etc., exprimînd satisfacție față de hotărîrea socialiștilor șl a republicanilor de a continua coaliția de centru-stînga.Mecanismul complex al consultărilor în vederea rezolvării crizei de guvern a intrat în funcțiune cu rapiditate, iar statele majore ale partidelor sînt în fierbere. în așteptarea clarificărilor ce se impun și a începerii consultărilor oficiale ale șefului statului pentru desemnarea noului prim-ministru, partidele politice au stabilit un calendar cuprinzător de întruniri și discuții. Joi dimineața se va întruni Direcțiunea Partidului Comunist Italian, iar pentru zilele de sîmbătă și duminică sînt prevăzute ședințe ale conducerilor partidelor socialist și republican.

ca- res- de mai darre-

BAMAKO 20 (Agerpres). — După lovitura de stat din Mali, în urma căreia regimul președintelui Modibo Keita a fost răsturnat, calmul domnește atît în pitala țării, Bamako, cît și în tul țării — anunță agențiile presă. Pe străzile din Bamako staționează unități ale armatei instituțiile și magazinele s-audeschis, viața revenind la normal 
S-a anunțat că președintele Mo
dibo Keita ar fi fost arestat marți 
dimineața în momentul sosirii sale 
în capitală dintr-o călătorie în 
țară. De asemenea, toți membrii 
guvernului sau ai comitetului a- 
părării revoluției au fost arestați 
sau li s-a impus domiciliu forțat. Totodată, au fost arestați ofițerii care s-au opus noii mișcări militare care a efectuat lovitura de stat.

într-un comunicat a fost anunța
tă lista „Comitetului militar al e- 
liberării naționale" format din 14

membri. Comitetul este condus de 
locotenentul Moussa Traore. Autoritățile militare au anunțat că vor organiza alegeri, vor proceda la schimbarea aparatului politic și administrativ și vor menține relațiile cu „țările prietene".

După primele aprecieri ale ob
servatorilor politici, una din cau
zele loviturii de stat o constituie 
situația precară a economiei țării.CONAKRY 20 (Agerpres). — Președintele Guineei, Seku Ture, care este în același timp președinte în exercițiu al organizației statelor riverane fluviului Senegal, a decis să convoace de urgență Ia Conakry o conferință la nivel înalt a țărilor membre în legătură cu situația din Mali — anunță agenția France Presse. Alături de Senegal, Mauritania și Guineea au fost invitate și noile autorități de la Bamako.

Noi manifestații
în Irlanda de nordBELFAST 20 (Agerpres). — Marți seara în orașul Londonderry, capitala comitatului cu același nume din nordul Irlandei, au avut loc noi demonstrații pentru drepturi politice. Puternice bilizate timpul unități de poliție au fost mo- pentru menținerea ordinii în nopții.
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UN BUGET RESTRICTIV
ADOPTAT DE

NAȚIONALĂPARIS 20. — Corespondentul Ager- pres, Georges Dascal, transmite : A- dunarea Națională Franceză a adoptat, în prima lectură, în noaptea de marți spre miercuri, bugetul național al Franței pe anul 1969, care prevede la capitolul cheltuieli suma de 153 miliarde franci, adică o creștere de 18,3 la sută față de 1968. Deputății au acceptat, totodată, propunerea prezentată de primul ministru, Couve de Murville, pentru realizarea înainte de 1 februarie 1969 a unor economii bugetare în valoare de 2 miliarde franci, pentru ca deficitul bugetar pe 1969 să fie redus de la 11,5 miliarde, la aproximativ 9,5 miliarde franci.Comentatorii subliniază că dacă a- ceste măsuri în de bine primite ceri, industriale general sînt destul de cercurile de afa- și comerciale, sindi-

agențiile de presă transmit:
Vrăjitorul impe

rial" al Ku-Klux- 
Klan-ului arestat
Samuel Bowers, fostul 

„vrăjitor imperial" al Ku- 
Klux-Klan-ului a fost arestat 
la Hattiersburg (statul Missi
ssippi) sub acuzația de a fi

asasinat, în ianuarie 1966, 
împreună cu un grup de 12 
rasiști albi, pe Vernon Dah
mer. militant al populației 
de culoare din S.U.A. Bo
wers a făcut parte și din 
grupul celor șapte rasiști a- 
cuzați de asasinarea în 1964 
a trei militau fi pentru drep
turile civile.

Manila, Locuitori ai capitalei filipineze demonstrînd împotriva războiului din Vietnam și a 
prezenței bazelor militare americane pe teritoriul țării

0 consfătuire națională a primilor secre
tari ai comitetelor regionale, orășenești și 
raionale ale P.C. din Cehoslovacia și P.C. 
din Slovacia a avut i°c ^a ^ra8a> “ sa’a spaniolă a Hradului. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai organizațiilor de partid din cadrul armatei și organelor securității publice. în cadrul consfătuirii a luat cuvîntul A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. El a vorbit despre acțiunile partidului pentru realizarea concluziilor plenarei din noiembrie a C.C. al P.C.C.

în Sierra Leone a fost decretată starea de 
Urgfînîă, ca urmare a unor incidente violente semnalate într-o serie de regiuni ale țării. Mai multe persoane au fost ucise. Primul ministru Siaka Stevens a anunțat amînarea alegerilor parlamentare parțiale și organizarea, cu participarea armatei și poliției, a unor largi operațiuni de restabilire a legii și ordinii.

Crucea Roșie Internațională î™ intensificat zborurile spre Biafra, unde transportă hrană și medicamente, a declarat H. Jaggi, reprezentantul C.R.I. Ia Umua- hia. In medie, a subliniat el, se efectuează de la 6 la 9 zboruri pe zi, transportîndu-se aproximativ 75 tone de alimente.
La Ktena a început procesul unui grup 

de 16 tineri, acuzați de activitate antiguvernamentală. Ei ar. face parte dintr-o organizație clandestină purtînd numele de „Rigas Fereos", erou revoluționar grec din secolul XIX.

ADUNAREA
FRANCEZAcățele muncitorești sînt îngrijorate, întrucît vor fi majorate tarifele unor servicii publice, care vor avea drept consecință pierderea parțială a cuceririlor obținute de pe urma luptelor revendicative din mai—iunie.Observatorii consideră că reducerea importantă a deficitului bugetar va constitui un element hotărîtor în însănătoșirea economiei și finanțelor țării. Speculațiile internaționale asupra mărcii vest-germane. care au compromis francul, au constrîns guvernul să grăbească hotărîrile sale, în legătură cu aceasta, anumiți observatori apreciază că Franța a pierdut, ca urmare a acestor speculații masive din ultimele zile, aproximativ 400 milioane de dolari, adică o zecime din rezervele sale în aur șl devize.

(Urmare din pag. I)
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CORESPONDENȚA 
DE LA I. DUMITRAȘCU

Prezența pentru prima oară \ 
a unei trupe de teatru din 3 
România pe scenele poloneze < 
a adunat, in seara zilei ele 19 5 
noiembrie, în sala Teatrului 3 
dramatic din Varșovia, sute < 
de spectatori. Colectivul de S 
actori al Teatrului de comedie < din București a cucerit cu ușu- i 
rință pe spectatori. a

Primul spectacol, „Opinia 
publică" de Aurel Baranga, a < 
marcat și primul succes. Dia- S 
logul direct cu sala, naturale- < 
țea în gesturi au avut darul s 
să adauge o notă de sponta- 5 
neitate întregii reprezentații. < 
In timpul spectacolului au\% 
fost, în repetate rînduri, aplau- 
ze la scenă deschisă. <

Jocul nuanțat și degajat al A 
actorilor — in frunte ,c.u[Ra- 5 
du Beligan — relief area Tdei- < 
lor piesei au contribuit la < 
reușita spectacolului. 5

La cîteva minute după < 
spectacol am avut prilejul să 5 
aflu cîteva păreri. Adam Ha- » 
nuszkiewicz, directorul tea- < 
trului „Powszechny", cunoscut 
actor și regizor, a relevat ca- 5 
litățile deosebite ale interpre- < 
ților și sensul contemporan al <s> 
piesei, în timp ce criticul tea- > 
trai R. Szydlowski a reliefat <? 
ca o calitate a spectacolului S 
apropierea dintre actori și > 
sală.
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COȘMARUL OKINAWEI
9

Localitatea Kadena, 
unde se află cea mai 
mare bază aeriană a 
S.U.A. în Okinawa, a 
fost trezită marți, înain
te de răsăritul soarelui, 
de puternice explozii. 
Unul din cele 25 de 
avioane strategice „B- 
52", capabile să trans
porte bombe atomice 
și nucleare, s-a prăbu
șit și a explodat în cli
pa cînd abia se des
prinsese de una din 
pistele aeroportului. Ex
ploziile bombelor con
venționale din pîntecul 
giganticului avion, do
tat cu opt motoare cu 
reacție, au împrăștiat 
focul în localitățile Ka
dena și Misano. Avio-

nul, care, după cum a- 
firmă purtătorul de cu- 
vînt al forțelor milita
re americane, urma să 
•Nece într-o misiune în 

prac- 
locul 
pistă 
decît

piece intr-o misiu 
Vietnamul de sud, 
tic a dispărut. Pe 
exploziei de pe 
nu a mai rămas 
o pată neagră.

Explozia aparatului, 
care putea tot așa de 
bine să transporte 
bombe atomice, a con
stituit un puternic șoc 
pentru locuitorii Oki
nawei, care au protes
tat în repetate rînduri 
împotriva prezenței a- 
cestor „avioane ale 
morții' pe insulă. Bom
bardierele „B-52" au 
fost transferate din 
Guam în Okinawa în

toamna anului trecut. 
Treptat, Okinawa a de
venit o bază perma
nentă, de pe care a- 
vioanele „B-52" efec
tuează misiuni regulate
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de bombardament asu
pra Vietnamului, după 
zboruri fără escală de 
14 000 kilometri. Cu 
toate asigurările for
țelor aeriene america
ne că aceste avioane 
nu transportă decît 
arme convenționale, ex
plozia de marți dimi-

neața a reamintit lo
cuitorilor Okinawei de 
incidente similare la 
Palomares și Thule, 
cînd aparatele avuse
seră la bord bombe 
nucleare.

Aproape toți locuito
rii ain Kadena au or
ganizat în aceeași zi 
un mare miting de pro
test și au cerut retra
gerea bombardierelor 
„B-52". La Naha, capi
tala Okinawei, a avut 
loc o altă demonstra
ție, în cursul căreia 
studenții s-au ciocnit 
cu poliția. Au protestat, 
de asemenea, organi
zațiile sindicale, filiale
le din Okinawa ale co
mitetelor japoneze îm
potriva bombelor ato
mice, adunările repre-

zentative din Kadena 
și Misano.

Incidentul de la Ka
dena s-a produs la o 
săptămînă după alege
rile din Okinawa, cînd 
candidatul partidelor 
de opoziție, Chobyo 
Yara, a devenit șef al 
puterii executive, pre- 
zentînd un program de 
„retrocedare completă, 
necondiționată și ime
diată a Okinawei", li
chidarea oricăror baze 
militare străine de pe 
insulă. Este de aștep
tat ca șocul exploziilor 
de la Kadena să ducă 
la o intensificare a lup
tei populației din Oki
nawa pentru înlătura
rea coșmarului nuclear 
de pe pămîntul lor, 
pentru înfăptuirea as
pirațiilor lor legitime.

Flagelul lăcustelor, care provoacă imense pagube în numeroase țări africane și arabe, amenință în prezent teritoriile Kenyei, Ugandei și Tanzaniei — relatează agenția M.A.P. Stolurile de lăcuste au invadat vaste regiuni din Sudan, Etiopia și Somalia. Autoritățile guvernamentale din aceste țări, cu sprijinul organizațiilor internaționale, au luat măsuri urgente pentru distrugerea lăcustelor și salvarea culturilor.
Sistemul calendaristic indian constituie obiectul Conferinței ce se desfășoară la New Delhi, cu participarea unor astronomi de renume. în India există în prezent aproximativ 30 de versiuni calendaristice. Aproape fiecare stat are un calendar propriu, în care data începerii anului, împărțirea lui în luni și denumirea acestora diferă.

Retrospectivă a filmului românesc 
la Ottawa. Arhiva canadiană de filme a prezentat 
în deschiderea retrospectivei filmele „Scurtă istorie" 
și „S-a furat o bombă". Urmează a fi prezentate 
următoarele producții ale Studioului cinematografic 
„București": „Pădurea spînzuraților", „Neamul
Șoimăreștilor", „Diminețile unui băiat cuminte", 
„Lanterna cu amintiri" și „Harap Alb".

Ministrul afacerilor externe a! R.R.U., Mahmud Riad, a conferit miercuri cu primul ministru și ministrul afacerilor externe al Iordaniei, Bahjat al Talhouni, și Abdel Moneim Rifai, sosiți la Cairj într-o vizită oficială, în cursul convorbirilor a fost disoutată situația din Orientul Apropiat prin prisma perspectivelor actuale ale misiunii lui Gunnar Jarring.

rea învățămîntului mediu, formarea cadrelor didactice, perfecționarea manualelor școlare, a educației extra- școlare a tineretului, planificarea învățămîntului. Toate aceste acțiuni vor cuîmina în 1970, care va fi declarat de Adunarea Generală a O.N.U. AN 
INTERNAȚIONAL AL EDUCAȚIEI, în domeniul științelor exacte și naturale se acordă în programul respectiv importanță politicii de cercetare științifică, dezvoltării cercetării în domeniul științelor fundamentale, planurilor de activitate în domeniile geologiei, hidrologiei, oceanografiei, seismologiei, biologiei, științelor agricole și inginerești etc.A reieșit, de asemenea, că UNESCO va trebui să contribuie în mod cît mai activ la elaborarea și aplicarea, pe plan național și internațional, a programelor destinate să califice cadrele de specialiști, să valorifice resursele umane și să joace astfel un rol în elaborarea și realizarea programului celui de-al doilea deceniu al O.N.U. consacrat dezvoltării.S-a recomandat UNESCO să-și intensifice înrîurirea pe plan etic, prin promovarea programelor consacrate drepturilor omului, înțelegerii internaționale și apărării păcii în lume.Conferința generală a luat măsuri ca UNESCO să nu acorde nici un fel de sprijin și să nu invite la acțiunile sale Portugalia, R. S. Africană și regimul ilegal din Rhodesia, pînă cînd aceste țări nu vor renunța la politica lor colonialistă.A fost subliniată necesitatea ca UNESCO să dezvolte programul său de acțiune în rîndurile tineretului, asociind tinerele generații la activitățile sale și favorizînd tot mai mult educația tineretului în spiritul păcii, al respectului reciproc și al înțelegerii între popoare.Totodată, Conferința generală a reales în funcția de director general al acestei organizații, pentru o nouă perioadă de 6 ani, pe Rene Maheu.în legătură cu contribuția adusă de România la actuala sesiune, am pus cîteva întrebări ambasadorului Valentin Lipatti, delegatul permanent al țării noastre la UNESCO.— Cum apreciați contribuția gației țării siune ?

Prestigiul de care se bucură 
noastră în 
țiativele pe care România le-a desfășu
rat cu consecvență în ultimii zece ani

noastre
cadrul

la actuala
UNESCO,

dele- se-
țara 
ini-

au constituit premisele ce au permis 
ca activitatea delegației să se desfă
șoare în mod corespunzător și să ob
țină rezultate pozitive. Astfel, delegația 
română a participat în cadrul a nume
roase organe, comisii și comitete de 
lucru, la elaborarea documentelor de 
bază ale sesiunii. Ea a jucat un rol 
activ în lucrările comisiei programului 
și a subcomisiilor de educație, știință, 
cultură și informație in comi
tetul pentru elaborarea rezoluțiilor, co
mitetul juridic, în comisia de redac
tare pentru programul de perspectivă 
etc. Ideile și propunerile țării noastre 
au găsit un larg sprijin și la actuala 
sesiune.

Rezoluțiile prezentate de România, 
respectiv rezoluția privind valorifica
rea resurselor umane, rezoluția pri
vind dezvoltarea cooperării europene 
în domeniile de competența UNESCO, 
precum și cea consacrată întîlnirii rec
torilor universităților din Europa, au 
fost susținute și adoptate în unanimi
tate.

Toate aceste aspecte au dovedit, 
de-a lungul sesiunii, că delegația ro
mână a izbutit să-și aducă contribu
ția la reușita sesiunii și să promo
veze acele idei care stau la baza 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. Cred prin urmare că 
bilanțul este pozitiv și activitatea de
legației noastre la sesiunea încheiată 
constituie o garanție pentru activi
tatea pe care România este chemată 
s-o desfășoare în cadrul UNESCO în 
viitorii ani.— Care sînt perspectivele pe care sesiunea le-a deschis organizației ?— In ciuda unor greutăți de natură 
obiectivă, cred că perspectivele sînt 
bune. UNESCO poate desfășura 
o acțiune utilă în domeniul cooperării 
intelectuale internaționale, in dezvolta
rea circuitului de valori materiale și 
spirituale, în progresul educației și ști
inței. In sfîrșit, acțiunea UNESCO are 
și o dimensiune etică, întrucît promo
vează principiile dreptului internațio
nal în spiritul Cartei O.N.U. și al ac
tului constitutiv al UNESCO, și postu
lează întreaga ei acțiune de promo
vare a păcii, a înțelegerii și colaborării 
internaționale. Succesul acțiunii 
UNESCO depinde însă în ultimă 
instanță de voința de cooperare pe 
care o vor manifesta statele membre. 
Sesiunea care a luat sfîrșit, a demons
trat că, la UNESCO, climatul 
necesar acestei cooperări internațio
nale, pentru promovarea educației, 
științei și culturii în condițiile păcii 
și înțelegerii între popoare a prins 
puternice rădăcini.
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