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ÎN ZIARUL DE AZI: 
• Au trecut 7 luni de 
la înființare; ce contri
buție aduce institutul 
dv. la creșterea tehni
cității mașinilor și re
ducerea consumului de 
metal ? • Răspunde în
vățămîntul profesional 
cerințelor progresului 
tehnic contemporan ?

°pinii Cadrul
intelectual
al orașului

Puternicele- braje ale macaralelor din portul Galaji tn pozifie 
teptare" Foto :

„de aș-
Agerpres

k

Sîntem în plinul
de provincie

de llie PURCARU

lucrărilor de primăvară

FIECARE ACȚIUNE A UNIUNILOR 
COOPERATISTE SĂ VIZEZE MĂRIREA
PRODUCȚIEI AGRICOLE

îndeplinind sarcina trasată de 
partid, uniunile cooperatiste ori
entează activitatea cooperativelor 
agricole ■ in direcția creșterii con
tinue a producției agricole, cores
punzător. cerințelor îmbinării ar
monioase a intereselor țărănimii cu 
interesele generale ale țării, dezvol
tării întregii economii naționale.

încă din lunile de iarnă, împreu
nă cu consiliile agricole au fost 
elaborate planuri, de măsuri pri
vind principalele acțiuni care tre-

ancheta în învățămîntul de partid

Acționează fermenții 
unor dezbateri creatoare

în cercul pe care 
îl frecventați? ■’< •*

7

IN CONSTRUCȚIE

0 nouă fabrica

In învățămîntul de pprtid, un rol im
portant îl au seminariile, dezbaterile 
care, prin schimbul de idei ce-l prile
juiesc, dau posibilitatea unei însușiri 
aprofundate a politicii partidului, dezvol
tării gîndirii politice proprii, a capacită
ții de orientare în practica activității so
ciale.

Caracteristic politicii partidului nos
tru este spiritul creator, dinamic, faptul 
că pornește de la realitățile vieții și ține 
seama de continua lor transformare; do
cumentele de partid din ultimul timp au 
deschis orizonturi noi, au subliniat ne
cesitatea înlăturării unor mentalități și 
practici învechite, perimate, în dome
nii importante ale activității economice, 
științifice, culturale, educative, în vede
rea accelerării mersului înainte al con
strucției socialiste. în mod firesc, dez
baterile în învățămîntul de partid trebuie 
să fie pătrunse de același spirit creator 
șl dinamic, să fie vii, interesante, con
tribuind la educarea membrilor de partid 
ca militanți neobosiți pentru nou și în
făptuirea în cît mai bune condiții a po
liticii partidului, la clarificarea sensuri
lor majore ale sarcinilor actuale.

Realizarea unor asemenea dezbateri 
presupune, firește, efortul intelectual, 
aportul de inteligență al tuturor parti- 
cipanților - propagandistul fiind che
mat să trezească și să întrețină mereu 
vii interesul, curiozitatea, spiritul crea
tor, preocuparea pentru însușirea nu a 
unor canoane sau formule împietrite, 
ci a unor idei vii - iar cursanții să re
cepționeze în mod activ, să participe ei 
înșiși la acea frămîntare intelectuală

OCtldin care rezultă concluzii pentru 
vitatea și comportarea fiecăruia.

Ce depinde de propagandist și ce 
depinde de cursant pentru a asigura dez
bateri pline de miez, interesante în în
vățămîntul de partid ?

La această întrebare ne-au răspuns 
mai mulți lectori, propagandiști, cursanți.

Publicăm ancheta in pagina a ll*a 
a ziarului.

(
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buie întreprinse. Ele au ca scop 
efectuarea lucrărilor agricole de 
primăvară ia un înalt nivel cali
tativ și în limitele timpului optim, 
condiție hotărîtoare pentru rea
lizarea sarcinilor trasate de partid 
privind creșterea producției agri
cole. Acum, cînd lucrările agricole 
au început să se desfășoare din 
plin, principala sarcină a uniu
nilor regionale și raionale ale coo
perativelor agricole este desfășu
rarea unei activități practice pc 
teren, ca să asigure aplicarea mă
surilor tehnice de care depinde spo
rirea recoltelor, iar pe de altă 
parte să contribuie operativ 
lichidarea deficiențelor care 
semnalează.

Nu trebuie neglijat faptul 
într-un timp relativ scurt, urmea
ză să se execute un mare volum 
de lucrări. în această primăvară, 
în cooperativele agricole se fac 
arături pfc o suprafață de aproape 
un milion de hectare. Deși a tre
cut bună parte din luna martie, 
nu s-au arat decît 200 000 ha. Lu
crarea este întîrziată îndeosebi in 
regiunile Iași, Suceava, Bacău, Cluj, 
Maramureș. Ținînd seama că în li
nele locuri pămîntul este îmbibat 
cu apă și aratul nu va putea fi fă
cut decît mai tîrziu, ceea ce va 
scurta și mai mult perioada de e- 
xecuțare a lucrării, e necesar ca 
acum să se facă arăturile pe tere
nurile care se zvîntă mai repede. 
Aceeași problemă se ridică și în 
legătură cu semănatul culturilor și 

. îndeosebi al celor din pi’ima epo
că — care, de asemenea, nu 
s-a efectuat, decît pe suprafețe 
mici.’In activitatea desfășurată pe 
teren, uniunile cooperatiste să con
tribuie la organizarea temeinică a 
procesului de producție pentru a se 
asigura o bună desfășurare a lu
crărilor agricole. în această pri
vință un rol hotăritor are felul cum 
muncește fiecare brigadă și echipă 
din cadrul cooperativelor agricole. 
Ele trebuie să cunoască precis atit 
suprafețele atribuite pentru fiecare 
cultură, cît și producțiile care ur
mează să se realizeze.-Aceasta, nu 
numai că facilitează organizarea 
muncii în campanie, ci constituie-

(Continuare în pag. a III-a)
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întrebarea o pune oricine semnalează 
ziarului cazuri in care un anumit preju
diciu material adus Întreprinderii de că
tre un salariat (sau mai multi) este su
portat, de către stat, adică de către so
cietate. iVu este vorba de inrt, delapida
re, escrocherie — la asemenea iapte jus
tiția decide repararea prejudiciilor de 
către infractor — ci de rezultatele incom
petentei, neglijenței, proastei organizări 
a muncii, ,,^-a greșit", sri atragem aten
ția vinovatilor să nu mai iacă... Dar ce-l 
învață „să nu mai iacă", dacă nu simt 
efectele pagubei și In buzunarul propriu f

la 
se

că,

de mobila
la Satu Nare

La Satu Mare s-a deschis un 
nou șantier industrial. Construc
torii maramureșeni vor ridica 
aici una dintre cele mai moder
ne fabrici de mobilă-corp din 
țară. Noua unitate, care va func
ționa ca secție independentă pe 
lingă IPROFIL. din localitate, va 
avea o capacitate anuală de 

000 garnituri convenționale, ’ 
precum și 2 000 garnituri (in 
echivalent) mooilă de artă și, 
stil. Valoarea investițiilor aloca
te de stat pentru construcția fa
bricii se cifrează la 57 milioane 
lei.

Amplasarea unei fabrici de 
mobilă cu o capacitate atit 
mare în orașul Satu Mare 
este întîmplătoare. De-a lungul 
anilor, aici s-au format lucrători 
pricepuți în arta ’ mobilei, s-a 
creat chiar o tradiție, a cărei 
faimă a trecut hotarele țării. Su
fragerii și comode, seturi de 
măsuțe, garnituri de birou, bi
blioteci cu elemente sculptate 
sînt astăzi cunoscute în Franța, 
Anglia, S.U.A., Austria, Japonia 
și in alte țări. Mobila fabricată 
la IPROFIL Satu Mare a fost 
expusă și s-a bucurat de succes 
la tîrgurile internaționale de la 
Bruxelles, Londra, Damasc, 
Stuttgart, Goteborg etc. Privită 
sub acest aspect, noua unitate 
va valorifica Ia un nivel supe
rior experiența și priceperea 
meseriașilor specializați în fabri
carea mobilei.

Noua fabrică va fi în întregime 
mecanizată și în mare parte 
automatizată. Conform pro
iectului de execuție, lucrările de 
construcție-montaj se vor ter
mina și recepționa pină Ia 1 oc
tombrie 1968, dată la șare. este 
prevăzută începerea probelor 
tehnologice. Primele garnituri 
de mobilă vor fi livrate în luna 
decembrie a anului viitor. îm
preună cu producția secțiilor ac
tuale, IPROFIL Satu Mare va 
livra 30 000 garnituri convențio
nale mobilă-corp pe an.

loan VLANGA 
corespondentul „Scînteii"

Dinamica vertigi
noasa a dezvoltării 
noastre sociale a a- 
dus la suprafață, 
marcîndu-le expresiv 
pe hartă, alături de 
vechile centre de tra
diție culturală, nu nu
mai noile așezări, 
care au căpătat o 
dezvoltare impetuoa
să, ci și orașele odi
nioară amorțite, unde 
viața economică și 
spirituală vegeta. A- 
sistăm, ca o expresie 
a înfloririi civilizației 
socialiste, la un pro
ces de emancipare 
generală a orașelor 
patriei noastre, care 
s-au angajat într-o 
semnificativă compe
tiție creatoare cu ma
rile centre, cu capi
tala chiar, ridieîn- 
du-se de la rolul sub
ordonat și restrictiv 
de consumatoare de 
cultură la acela de 
producătoare de va
lori culturale, artis
tice, științifice.

Care este cadrul 
ce se creează aces
tei activități cultura
le efervescente și pro
mițătoare? Care sînt 
factorii stimulatori 
meniți să polarizeze 
in jurul lor energiile 
intelectuale locale, a- 
morțite cîndva, dor
nice astăzi de afir
mare ? Care este cli
matul în care se dez
voltă această viață 
culturală locală, ri
dicată brusc, de la 
vechea sală de cine
ma și ansamblul ar
tistic de amatori, la 
incinta universitară, 
la filarmonică, la re
vista de cultură, la in-

stitutul de cercetări 
științifice cu nivel a- 
cademic?

Figura centrală a 
acestei vieți culturale 
este intelectualul spe
cialist, legat de apa
riția noilor obiective 
economice, a cerce
tătorului din instituții 
științifice, venit sa 
creeze noi nuclee de 
investigație, a profe
sorului care are în 
răspundere educarea 
tinerimii studioase ce 
reprezintă, în aceste 
orașe, 25—30 la sută 
din populația adultă. 
Parte din acești in
telectuali sînt oameni 
ai locului, mobilizați 
la activitate creatoa
re în noul cadru eco
nomic și social al o- 
rașului, promovați la 
răspunderi însemnate 
prin însuși procesul 
dezvoltării culturii, 
învățămîntului, cerce
tării științifice. O altă 
parte au venit aici în 
ultimii ani, aducînd 
experiența centrelor 
vechi, de tradiție, au
toritatea unei pregă
tiri calificate și fiind, 
deci, investiți cu răs
punderi în plus. E fi
resc ca mulți dintre 
aceștia, însoțiți de 
renumele unei activi
tăți apreciate, sa o- 
cupe posturi de răs
pundere în instituțiile 
culturale din centrele 
tinere, girînd cu pres
tigiul lor buna 
ționare a noilor 
ale culturii — 
gind și formînd

fune- 
sedii 
atră- 

„__  . ____ . noile
generații de intelec
tuali. Acestor specia
liști li se cuvine, îna
inte de toate, un cu- 
vînt cald de aprecle-

re pentru entuziasmul 
cu care, în unele îm
prejurări, au bravat 
lipsa de condiții, 
greutățile începutu
lui, pentru generozi
tatea cu care au re
nunțat la un cadru 
consolidat al profe
siei lor, acceptînd 
s-o ia de la capăt, 
cu bucuria pioniera
tului.

Am întîlnit ade
seori, la Craiova, la 
Suceava, la Tg. Mu
reș, la Baia Mare sau 
la Oradea, în fruntea 
unor astfel de insti
tuții tinere, nume pe 
care le cunoșteam 
din pagina publica
țiilor științifice sau 
artistice de prestigiu 
și care contribuie în 
prezent, cu toată pa
siunea, la crearea u- 
nui nou climat inte
lectual în aceste cen
tre ale țării. într-un 
fel, alături de alți 
factori, ei devin au
torii acestui climat, 
contribuind la forma
rea și consolidarea 
lui, oferind uneori mo
dele, preluînd pe u- 
meri — prin însăși 
poziția lor — răspun
deri etice de o în
semnătate deosebi
tă. In jurul lor, în 
jurul acestor perso
nalități, se adună și 
se educă o nouă ge
nerație, locală, toc
mai generația care 
-trebuie să asigure 
permanența 
de cercetare 
creație și, mai presus 
de toate, permanența 
unui climat.

muncii 
și de

(Continuare 
în pag. a IV-a)

de 
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Noua organizare
comunală a Algeriei

de Boualem HEDROUG
publicist algerian

De la răsturnarea regimului co
lonial și dobîndirea independen
tei politice au trecut mai bine de 
patru ani.

In ciuda răstimpului scurt, în 
Algeria s-au făcut pași impor
tanți spre dezvoltarea economică 
și socială, care creează premise 
pentru o înaintare și mai rapidă 
în viitor pe calea progresului.

In domeniul economic, statul 
algerian și-a pus ca un obiectiv

Iată ce 
PRECUP: 
s-au degradat. vagoane în
tregi de încălțăminte pen
tru că au fost depozitate în 
pivnițe necorespunzătoare ; 
cu toate sesizările, la Mi- 

misterul Comerțului Interior 
și la sfatul popular 
nu s-a găsit nimeni care 
să intervină pentru amena
jarea unor spatii cores
punzătoare, chiar provizo
rii; și în același timp să 
dirijeze în alte locuri din 
regiune livrările diferite
lor fabrici de încălță
minte. ale cărOr produse 
se îndreptau spre aceste 
depozite ca spre o adevă
rată prăpastie".

Din Tg. Mureș ni se tran
smite că „întreprinderea o- 
răsenească de industrie lo
cală a 
piese din polistirenă în va
loare de 104 209 lei, folosind 
matrițe necorespunzătoare, 
deși în notele de: comandă 
și documentația tehnică s-a 
atras atenția asupra necesi
tății corectării matrițelor. 
Ing. Francisc Barabaș, 
șef al serviciului producție 
știa că trebuie făcute modi
ficări, dar nici un moment 
nu s-a gîndit să urmăreas
că dacă procesul se execută 
conform noii documentații 
și a „minutei" încheiate de 
el cu delegatul beneficiaru
lui. Această condamnabilă 
nepăsare a dus la o pa
gubă însemnată, trecută 
în contul întreprinderii*.

Conducerea fabricii „Tra- 
teg’ din Capitală — na

ne scrie ION 
,,La Baia Mare

executat 9 000 de

FLO-semnalează cititorul
RIAN ENE — a ajuns la 
concluzia că se plătesc prea 
multe locații C.F.R.-ului la 
descărcarea buștenilor clin 
vagoane. Pentru a accelera 
descărcările și a evita lo
cațiile, directorul fabricii. 
Constantin Cociș, ing. 
Eugen Simionescu și 
cretarul organizației 
partid . Ion Popescu 
cerut sprijin ministerului 
tutelar și Direcției regio
nale a economiei forestiere- 
București, pentru construi
rea unei macarale. Docu
mentație, proiectări, refe
rate, deviz — aprobate și 
verificate de minister, di
recția regională, conducerea 
fabricii. Calitatea documen
tației, seriozitatea și efi
ciența acestei activități s-au 
văzut în . momentul insta
lării macaralei cînd s-a 
constatat că este... necores
punzătoare ; cu toate că o- 
cupa un spațiu mult prea 
mare, nu depășea viteza de

șef 
se- 
de 
au

lucru a descărcării ma
nuale ! 307 445 de lei — cos
tul macaralei — au fost a- 
runcați pe fereastră, cu u- 
șurința cu care călătorul, 
coborît din tren, se desco
torosește de biletul devenit 
nefolositor. Și, ca și cum 
nu s-ar fi întîmplat nimic, 
pentru a nu se mai găsi vi
novății — ale căror sem
nături sînt pe toate refera
tele făcute — se are în ve
dere aducerea unor... îm
bunătățiri (se studiază am
plasarea viitoarei macarale 
într-un... loc corespunză
tor).

— Cum justificați sumele 
cheltuite fără rost ?

— Nu-i nici o pagubă ! 
Vom încerca s-o rentabili
zăm ! — răspunde succint și 
„plastic" directorul direc
ției amintite. Alexandru 
Moș, referindu-se la soarta 
macaralei.

Valentin HOSSU

(Continuare in pag. a V-a)

ÎN PAGINA A VI-A :
• Intensificarea agresiunii din 
Vietnam —obiectivul conferinței de 
la Guam S Opinia publică mon
dială cere: Să fie abolit rasismul!

important făurirea unei industrii 
capabile să producă utilaje și tot 
ce este necesar diferitelor sectoare 
economice, în special cel al agri
culturii. în acest scop, baza indus
trială a țării va fi completată cu 
combinate siderurgice, cu uzine 
de tractoare, mașini-unelte și con
ducte pentru transportul hidro
carburilor. Valorificarea din ce în 
ce mai intensă a bogățiilor țării 
constituie o preocupare majoră. 
Este în pregătire o reformă a- 
grară.

Realizările și planurile de vii
tor la care ne referim au devenit 
posibile datorită unei serii întregi 
de reforme cu caracter economic 
și social înfăptuite în cei patru 
ani. între acestea, o deosebită im
portanță au avut-o naționalizarea 
minelor și bogățiilor subsolului, 
introducerea monopolului de stat 
în unele domenii de activitate, 
lărgirea continuă a sectorului de 
stat, înființarea de tribunale pen
tru sancționarea infracțiunilor e- 
conomict. Toate acestea au con
stituit prefaceri radicale în viața 
economică, cu ample consecințe 
în privința dezvoltării politice 
și sociale a Algeriei.

înaintarea pe acest drum este 
și rămîne anevoioasă cită vreme 
aplicarea reformelor economice și 
sociale se realizează prin vechiul 
aparat administrativ birocratic. 
Pornind de la această constatare, 
guvernul algerian a considerat ne
cesar să treacă la reorganizarea 
organelor comunale, ca o verigă 
importantă în lanțul transformă
rilor social-politice din țara noas
tră în vederea democratizării în
tregului aparat de stat, începînd 
tocmai cu celula de bază terito- 
rială-administrativă — comuna.

(Continuare tn pag. a Vl-a)
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în ce

trunde
măsură pă- 
aerul proas

păt) înviorător al
vieții ?

Se stle că elementul 
hotărîigr pentru sti
mularea dezbaterilor 
vii, interesante in în- 
vățămintul de partid 
îl constituie legătura 
învățămîntului cu via
ța, cu realitățile țării 
și epocii în care trăim. 
In centrul convorbiri
lor se află problemele 
cuprinse în documen
tele Congresului al 
IX-lea și ale plenare
lor C.C., în celelalte 
documente din ultimul 
timp ale partțfiului 
nostru.

Faptele arată însă 
— au subliniat parti- 
cipanții ia anchetă — 
că ancorarea temati
cilor in actualitate 
reprezintă doar , un 
prim -pțis- Proble
ma care, se pune e 

cit de rțou,; de proaspăt, 
de bogat este conținutul

sînt organele puterii de 
stat etc., n-am fi făcut de- 
cît să repetăm ceea ce în 
genere se știa. De aceea, 
am căutat ca, dimpotrivă, 
să îndrept atenția semina
rului asupra fenomene
lor noi intervenite in viața 
socială, asupra analizei 
proceselor proprii actualei 
etape de dezvoltare a so
cietății noastre — ca, de 
exemplu, forme noi de an
trenare a maselor la con
ducerea treburilor obștești, 
extinderea principiului 
conducerii colective în ac
tivitatea organelor de stat 

. etc. Tema a apărut astfel 
tuturor nouă, interesantă.

— Mi se pare important 
să reflectăm astjpra aces
tui, aspect al problemei — 
a • spus ing. AI. Bpcșe, 
secretarul unei organizații 
de . bază de la Uzinele 
Vulcan și anpme: 
promptitudinea ți opera-

decembrie 1966 și la Cons
fătuirea consacrată pro
iectării. bi domeniu) con
struct iilor, fuseseră ridi
cate importante probleme 
carb vjzau direct; institu
tul: Lectorul a izbutit însă 
un adevărat record de 
tratare inactuală a unei, 
tetfte dă cea. mai mare 
actualitate, El i-a plimbat 
pe cursanți prin toate o- 
rînduirile sociale, care 
s-au succedat de-a lungul 
vremurilor, începînd. cu 
comuna primitivă, ș| a 
ajuns la socialism" de 

abia spre final. Insuficient 
au fost abordate în expu
nere tocmai asemenea pro
bleme de stringenta actua
litate în activitatea celor 
care o audiau cum sînt : 
tipizarea, industrializarea 
construcțiilor, folosirea ce
lor mai noi și mai eco
nomice procedee tehnice 
în lucrările de construcții 
etc. Pe bună dreptate, ne 
putem întreba împreună 
cu cursanții : care este fo
losul, eficacitatea, upui 
asemenea jnvățămînt ?

— Tocmai așa fac și unii 
lectori, care vin la noi în 
Uzină — a intervenit ing. 
Nicolae Cîrțu, propa
gandist la Fabrica de 
mașini-uneite și -agregatp 
București. Necunoșcînd 
problemele uzinei, țin cîte 
o expunere plină de gene- 
rălițăți, iar. spre sfîrșit

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

sânte. Desigur, aceasta nu 
înseamnă că lectori din 
afara uzjnej n-ap putea să 
ne facă expuneri pe pro
bleme mai generale, dare 
să contribuie Ja lărgirea 

i orizontului cursanților.
Din cele arătate de 

interlocutori se des
prinde <? concluzie, 

clară : rostul semlna- 
riilor și al lecțiilor 
este ca, printr-un per
manent efort de gîn- 
dire colectivă, să dis- 
cearnă și să anali
zeze fenomenele noi 
care apar, să trans
pună creator politi
ca partidului, gindi- 
rea Comitetului Cen
tral, în condițiile spe
cifice fiecărei unități, 
să-i stimuleze pe 
cursanți în căutarea 
celor mai bune moda
lități de a o aplica în 
viață, In acest fel, dez
baterile in seminar ii 
vor înarma pe cursanți 
cu concluzii practice 
privind activitatea lor 
profesională și obșteas
că, comportarea șj ți
nuta lor etică, vorîeon- 
tribul la creșterea com
bativității lor împotri
va fenomenelor negati
ve din producție, din 

' viața socială, împotri
va atitudinilor înapoia
te față de avutul ob
ștesc, a mentalităților

necesitatea unei cit 
mai largi informări a- 
supra problemelor vie
ții internaționale.
Activitatea profund 

principială; pătrunsă de 
înaltă răspundere’ pentru 
cauza socialismului și 
păcii, desfășurata de par
tidul și. -statul noștru pe 
plan extern, rolul activ 
jucat în lupta pentru a- 
sigurarea păcii și securi
tății în Europa și pe plan 
mondial, eforturile neo
bosite pentru a.-și aduce 
contribuția la refacărea, 
apărarea și întărirea uni
tății mișcării comuniste, 
sînt urmărite cu cel mai 
viu interes.

Oare nu s-ar putea or
ganica în fabrică mai 
multe expuneri, urmate de 
discuții, pe probleme de 
mare actualitate ale poli
ticii internaționale ?

In legătură cu lăr
girea ariei tematiee a 
învățămîntului, unii 
participanți au subit,- 
nigț că în cursurile și 
cercurile de economie 
industrială mai per
sistă încă un spirit în
gust, incapacitatea dc 
a descifra tendințele 
cele mai noi pe plan 
mondial.

— In zilele noastre — a 
spus ing. Mihai Homescu. 
propagandist la Institutul 
de proiectări pentru in-

dă și agitație, cabinete, 
în multe locuri mai dăi
nuie încă mentalitatea că 
învățăinfetul de partid 
urmărește doar dnmagazi- 
narea de cunoștințe în 
mintea cursanților, iar de 
aici decurg și practicile 
învechite, școlărești, pe 
cate |e folosesc unii lec
tori, propagandiști. La 
solicitarea cabinetului, am 
participat de multe ori în 
control la seminarii în 
întreprinderi, instituții și 
aceasta mi-a dat prilejul 
să'constăt că mal sînt 

' încă destul de frecvente 
cazurile cînd discuțiile se 
reduc la un schimb de 
întrebări și răspunsuri 
simpliste, între propagan
dist și cursanți, în cadrul 
strict al manualului, . La

. tin seminar despre impe
rialism', ținut în cadrul 
universității serale anul I, 
propagandistul întreba: 

. pațp sînt țr^șătyrjle defj-, 
; nitorii ale împerialismu- 

. lui'; care sînt contradicțiile 
lui? — iar c'ursanții răs
pundeau pe rînd, ca la 
școală : primul a definit 
o trăsătură, al doilea o 
alta, al treilea — ajta, unii’

. dintre gț reprodncind, pur. 
și simplu, după caietele 
de notițe paragrafe în- . 
tregi copiate din manua- ‘ 
Iul de economie politică. 
Ca un leit-motiv, se auzea 
cuvîntul propagandistului: I

Acționează fermenții 
unor dezbateri creatoare

ce se toarnă în tematicile 
stabilite, în ce măsură ae- , 
rul înviorător al vieții 
pătrunde în însăși sub
stanța dezbaterilor ?

— De multe ori — spu
nea tov. conf. univ. Ște
fan Constantin, doctor î'n 
economie, lector Ia un 
cerc de studiere a proble
melor economiei concrete 
de pe lingă cabinetul oră
șenesc de partid — ne 
mai întîlnim în propagan
da de partid . cu lucruri 
arhicunoscute, cu teze S'ah 
fapte depășite, învechite, 
uzate.

Ele nu mai au asupra 
conștiinței decît efectul 
igomotului pe care-1 face 
ploaia cînd cade pe aco
periș — un zgomot foarte 
cunoscut, monoton și prin 
aceasta adormitor. Majo
ritatea cursanților reiau 
după mai mulți ani de 
învățămînt de partid no
țiunile de bază ale dife
ritelor discipline studiate, 
în tratarea unei proble
me sau alteia ar trebui 
să selectăm dintre multi
plele fațete ale fiecărei 
probleme pe cele noi, să- 
analizăm schimbările care 
au intervenit, experiența 
nouă acumulată. Discu- 
tînd o temă ca industria
lizarea socialistă, să nu ne 
oprim, de pildă — cum se 
face încă în atîtea semi
narii — asupra deosebirii 
dintre calea burgheză și 
cea socialistă de industria
lizare ; unele lecții,’ semi
narii, continuă să insiste 
asupra unor asemenea 
„noutăți” ca de exemplu, 
faptul că specificul indus
trializării socialiste îl con
stituie dezvoltarea cu 
prioritate a industriei 
grele, linia creșterii cu 
precădere a producției 
mijloacelor de producție 
și alte aspecte la fel de 
bine cunoscute.

Opțiunea pentru calea 
Socialistă de industrializa
re partidul nostru a fă
cut-o încă de mult, iar în 
prezent noi ne aflăm în- 
tr-un stadiu superior de 
dezvoltare, cind maturiza
rea economiei naționale, 
ritmul extrem de rapid al 
progresului tehnico-știin- 
țific contemporan au pus 
la ordinea zilei ridicarea 
nivelului calitativ al’ în
tregii economii, introduce
rea în producție a 
celor mai înaintate cu
ceriri ale științei și 
tehnicii, organizarea știin
țifică a producției și a 
muncii, ridicarea eficien
ței economice etc. Or, a- 
supra unor asemenea pro
bleme se cuvine să se in
siste în dezbateri. Repet, 
nu ajunge programarea 
unei teme de actualitate, 
eum, fără îndoială, conti
nuă să fie industrializa
rea, dacă organele de par
tid,' cabinetele nu urmă
resc ca ea să fie dezbătu
tă sub aspectele ei noi.

— Sau o problemă ca 
democrația socialistă — 
intervine tov, Dumitru 
Mazilu, doctor în drept, 
lector la un cerc de stu
diere a problemelor orga
nizării politice a societă
ții ; dacă la recenta ei dis
cutare în cercul de juriști 
pe care-1 conduc, ne-am 
fi mărginit să repetăm 
formulele și tezele ge
nerale, reținute din ma
terialul studiat, ca, de pil
dă, cărei clase îi aparține 
în socialism puterea, car?

Hvitatea cu care învăță- 
mîhtul surprinde noul ce 
apare în viața economică, 
socială. Desigur, în for
mele de studiu elementare 
care predomină în uzină, 
condițiile sint deosebite 
fața de formele superioa
re, la care s-au relerit to
varășii dinaintea mea.

Ținînd seama de rapi
ditatea transformărilor 
din td'dte domeniile, poate 
fi considerat, programul 
de înyățămînt stabilit la 
începutul anului ca înghe
țat, imuabil? î'n strădu
ința de a răspunde cerin
țelor vieții, la noi în 
uzină am introdus în te
maticile cercurilor și 
cursurilor de economie 
industrială o serie de pro
bleme abordate în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. 
din decembrie 1966, bogate 
în cohcluzii și pentru 
activitatea noastră, ca, de 
pildă, importanța ce o ca
pătă sporirea eficienței 
activității economice, re
ducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, redu
cerea consumului de me
tal, înlăturarea rebuturi
lor, ca factori cheie ai u- 
nei economii mature și 
moderne.

— Asistînd la dezbateri 
în cercuri și cursuri — a 
spus tov. Ion Barna, di
rectorul cabinetului" raio
nal „16 Februarie" — 
avem de multe ori sur
priza să constatăm că 
chiar teme de mare ac
tualitate sînt discutate 
într-un mod inactual, ca și 
cum n-ar privi activitatea 
și preocupările cursanților.

într-un țerș de econo
mie industrială de la Uzi
na de radiatoare și 
echipament metalic, ș-a 
discutat nu demult 
problema folosirii capaci
tăților de producție. O 
Rroblemă de mare impor
tanță pentru această în
treprindere, unde, deși au 
trecut cîțiva ani de la in
trarea ei în producție, 
mai există încă multe u- 
tilaje care nu lucrează la 
întreaga lor capacitate, u- 
zina însăși neatingînd în
că parametrii proiectați. 
Era de așteptat ca aceas
tă stare de lucruri să fie 
temeinic analizată de 
cursanți, să se arate cau
zele acestei mari deficien
țe, să se ia poziție hotărî- 
tă împotriva acelora care 
consideră situația care 
persistă dre’pt o fatalita
te.

Dar seminarul n-a de
curs așa, Aproape tot 
timpul s-a consumat cu 
enunțuri generale despre 
capacități de producție, 
fonduri de producție, căi
le de îmbunătățire a folo
sirii lor etc. Discuția a 
plutit pur și simplu în 
no.ri 1

In sprijinul ideii ex
primate mai sus — tov. 
Constantin Găucă, direc
tei ul Cabinetului raio
nal de partid 30 Decem
brie, a arătat un alt fapt. 
La Institutul de proiec
tări pentru construcții 
țip, în cadrul cursului 
de probleme economice a 
fost programată o expu
nere despre progresul 
tehnic în proiectare. Su
biectul era deosebit de 
actual mai ales că, pu
țin timp înainte, la ple
nara C.C. al F-C-R. din

în cercul pe care 
frecventați?

i

i
Ifl

ăl
fm
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vine fraza cu caracter pur 
formal : „și Ia dv. în 
uzină...”. Toată lumea în
cepe să se agite atunci pe 
scaune, căci știe că mai 
urmează cîteya fraze și 
lecția e gata... Printivo 
prealabilă documentare în . 
uzină, lectorul care vine 
din afară ar putea face 
exemplificări mai intere-

f

și practicilor 
chite. Tocmai 
ta înseamnă 
lă legătură cu viața a 
învățămîntului, Iar un 
asemenea mod de a a- 
borda problemele tre
zește totdeauna cel mai 
viu interes, discuțiile 
pasionante apar ca un 
corolar firesc.

înve- 
aceas- 

o rea-

m Cunoștințele sint 
nivelul orizontului
spiritual al omului 
modern ?

Trăim o tpocă de 
transformări fără pre
cedent în toate dome
niile, cînd, o dată cu 
marile mișcări sociale 
care se petrec pe are
na mondială, are loc 
un uriaș avint al gin- 
dirii științifice, al cu
noașterii umane, se 
desfășoară o revoluție 
tehnico-Științifică care 
modifică fără întreru
pere și în mod radical 
condițiile producției 
materiale, influențează 
sub multiple 
viața socială.

In procesul 
schimbări este 
ca oamenii să 
busolq sigură în gîndi- 
rea și activitatea lor — 
materialismul dialectic 
și istoric, concepția 
științifică despre lume 
a clasei muncitoare, in
cit să poată înțelege în 
mod just procesele so- 
cial-politice care au loc 
pe arena mondială și în 
țara noastră, să devină 
promotori curajoși ai 
ideilor și principiilor 
înaintate, adversari ai 
teoriilor retrograde, ai 
mentalităților învechi
te.

In mod firesc, învă
țămîntul de partid tre
buie să răspundă aces
tor cerințe, să-și lăr
gească și să-și diversi
fice continuu aria te
matică.

— Deși în ultimii ani 
sfera de probleme abor- 
datp de învățămîntul de 
partid s-a lărgit, a spus 
tov. Ion Pascadi, doctor 
în filozofie. ’ cercetător 
științific, consultant la 
cabinetul raional de par
tid 30 Decembrie, consi
der că aceasta este încă

aspecte

acestor 
necesar 
aibă o

(Ș

curestrînsă în raport 
cerințele vieții, cu pre
ocupările și dorințele 
celor ce studiază, Progre
sele realizate în sociolo
gie, psihologie socială, a- 
xiulogie, căutările crea
toare în domeniul eticii, 
antropologiei filozofice 
marxiste, situează în pre
zent aceste domenii ale 
științei în centrul atenției 
— și nu văd de ce ele 
n-ar constitui obiect de 
studiu în învățămîntul de 
partid.

Inginerul Valeriu 
Cibi, cursant la un 
cerc de studiu de la 
fabrica „Color", a sub
liniat în cuvîntul său

dustria electrotehnică — 
metodele de organizare și 
conducere a activității e- 
conomice sînt revoluțio
nate. de cuceririle ciber
neticii, ale statisticii ma
tematică șl informaticii e- 

‘conomice, Folosirea cal
culatoarelor electronice 
amplifică imens producti
vitatea muncii. Or, în te
maticile de studiu date 
de Comitetul orășenesc de 
partid București, de co
mitetul rțiionaj nu figu
rează asemenea proble
mă. De vreme ce ele de
vin însă îi) tot mai mare 
măsură o componentă a 
vieții economice moderne, 
nu este oare firesc să le 
dezbatem și în învățămîn
tul economic de partid ?

îp cercul nostru de stu
diu, format din specialiști) 
am început să abordăm 
unele teme din acest do
meniu, legîndu-le, firește, 
de sarcinile institutului, 
ca proiectant general 
pentru industria electro
tehnică. Astfel am inclus 
o temă despre căile opti
mizării proceselor tehno
logice, ținînd seama, mai 
ales, de elasticitatea pe 
care trebuie să o pre
zinte organizarea fluxuri
lor tehnologice în funcție 
de asimilarea noilor tipuri 
de produse ale industriei. 

Fără îndoială că di
recțiilor care au fost 
creionate de partici
panta la anchetă pen
tru lărgirea și diversi
ficarea ariei tematice a 
învățămîntului de par
tid li s-ar mai putea 
adăuga și altele.

QI De ce se reduce une
ori seminarul la repe-
tarea mecanică

Mai mulți partiei- 
panți au relevat ten
dința care mai dăinuie 
în unele cercuri de 
studiu de a se pune 
acceptul principal pe 
repetarea mecanică a 
anumitor teze și for
mule, așa cum sînt ele 
exprimate în pursuri, 
manuale. De unde iz
vorăsc qșemene.a ten
dințe și care sînt mij
loacele prin care le 
putem combate ?

— După eum se știe a 
SPUS tov. Paul Angelescu,

i

de

al Co-
30 De-

economist, lector 
miletului raional 
cembrie — la Congresul 

partidului 
puternic

al IX-lea al 
nostru ap fost 
criticate manifestările de 
schematism, de șablon și 
automatism din propa
ganda de partid, arătin- 
du-se necesitatea de a se 
dpee o luptă continuă 
pentru curmarea lor. Cu 
toate acestea, dezrădăci
narea unor asemenea ma
nifestări nu preocupă su
ficient unele organe de 
partid, secții de propagan-

„Mulțumesc, trecem la 
problema a doua**, apoi la 
a treia, a 4-a, a 5-a, și tot 
așa pînă la sfîrșitul se
minarului. Nici un efort, 
nici, o încercare de 
a descifra și de a interpre
ta procesele care au loo în 
lumea capitalistă' contem
porană, elementele noi 
care au intervenit în ac
tuala etapă de dezvoltare 
a imperialismului, forme
le în care se manifestă în 
zilele noastre contradicți
ile șistemului capitalist. 
Or, e limpede că imperia
lismul nu se poate carac
teriza numai prin defini
ții și aprecieri formulate 
acum o jumătate, de veac. 
Lectorul ar fi trebuit să-i 
îndrume pe cursanți în 
abordarea și descifrarea, 
în lumina realităților de 
astăzi, a caracteristicilor 
imperialismului.

Un seminar ținut la In
stitutul de proiectări 
pentru chimia anorganică, 
cu privire la măsurile 
luate de partid pentru re
organizarea activității de 
cercetare științifică, s-a 
desfășurat într-un mod 
asemănător. La un mo
ment dat, un cursant a 
spart atmosfera de repro
ducere pe bandă a unor 
fraze și aprecieri din do
cumente. ridicînd cîteva 
probleme ale cercetării în 
domeniul chimiei și încer- 
cînd să desprindă unele 
concluzii pentru activita
tea institutului. Se simțea 
că problema îi interesa pe 
cursanți. Propagandistul a 
fost descumpănit. Ce să 
facă ? Să dea curs unei 

discuții eeieșea din tiparul 
în care el concepuse semi
narul ? După un moment 
de ezitare s-a decis, ros
tind implacabil: „Mulțu
mesc, trecem la punctul 
următor...”. Dar n-ar fi 
fost oare seminarul cu 
mult mai cîștigat dacă în 
locul acestei scrupulozi- 
țăți excesive, de fapt bu- 
cherești, în urmărirea 
planului de seminar, pro
pagandistul .ar fi dat curs 
liber dezbaterii aspectelor 
care-i interesau pe parti
cipant ?

Uneori, rigiditatea în 
Seminar izvorăște ‘din ră
mășițele încă persistente 
ale mentalității „vînăto- 
rii de greșeli". Or, aseme
nea practici determină la 
cursanți o reținere de a 
ieși din litera lecției. 
Cursanții trebuie stimu
lați să se exprime așa 
cum gîndesc, să discute 
degajat, chiar dacă mai au 
cîte o formulare greșită, 
căci sensul dezbaterii este 
tocmai să ajute la corija
rea greșelilor, la explica
rea problemelor.

Eficient se dovedește 
sistemul de a solicita în
trebări cursanților asupra 
problemelor care nu le 
Sînt clare, fie că întrebă
rile sînt formulale dina
inte, fie pe loc, în semi
nar. Discuțiile devin în 
felul acesta mai vii, mai 
ancorate în preocupările . 
cursanților.

— După părerea mea — 
ne-a spus tov. Maria Va- 
silache, lector universitar,
— un. factor > care frî- 
nea.ză evoluția vie, in
teresantă, a dezbaterilor 
în seminarii este reținerea 
unor propagandiști, lec
tori de a aborda proble
mele mai dificile. în une-

s le grupe de studiu indivi
dual al economici politice 
s-a întîmplat ca unii 
cursanți să ridice întrebări 
privind modul cum se 
manifestă, în condițiile 
capitalismului contempo
ran, rolul' relațiilor de 
producție capitaliste că 
frînă în dezvoltarea forțe
lor de producție și cum 
se explică progresele pe 
care le înregistrează totuși 
știința și tehnica în ță
rile capitaliste, modul în 
care acționează astăzi le
gea pauperizării absolute 
și’ relative etc.„

Sint, desigur, probleme 
a căror elucidare necesită 
o analiză atentă și multi
laterală a ansamblului de 
factori ce influențează a- 
supra dezvoltării forțelor 
de producție și asupra si
tuației oamenilor muncii 
din țările capitaliste, lua
rea în considerație a 
schimbărilor care ș-au pe
trecut în viața economică 
și socială. în loc să stimul- 
îeze însă o asemenea ana
liză, la care fiecare 
cursant ar fi putut să-și 
aducă contribuția, propa
gandistul respectiv a dat 
un răspuns simplist, gră- 
bindu-se să treacă la ur
mătoarea problemă. Sînt și ' - 
situații cînd propagandis
tul pur și simplu nu 
răspunde unor proble
me mai dificile ridica
te de cursanți, le eludea
ză, sau retează cuvîntul 
prin formule ca : „tovară
șe, problema ridicată de 
dumneata nu intră în te
matica seminarului. Re- . 
feră-te, te rog, la subiect". 
Este aproape matematic 
verificat că o asemenea 
atitudine din partea pro
pagandistului stinge fla
căra interesului cursanți
lor, scufundă dezbaterile 
în oceanul placidității.

Se poate întîmpla, desi
gur, ca ocolirea probleme
lor dificile să provină nu 
dintr-o îngustime de spirit 
a propagandistului, ci,din ■ 
necunoașterea lor, din tea
ma de a nu putea asigu
ra elucidarea corespunză
toare. Dar atunci n-ar fi 
oare mult mai bine ca în 
loc să curme discuția, să a- 
mîne lămurirea problemei 
în cauză pînă la seminarul 
următor, timp în care atît 
el, sît și cursanții ar pu
tea reflecta asupra ei, s-ar 
putea documenta ? Și de 
Ce n-ar, recurge propagan
distul, dacă simte nevoia, 
la ajutorul cabinetului de 
partid, al unul lector sau 
specialist cu pregătire su
perioară ?

— Există la unii acti
viști, lectori, propagandiști
— a spus tov. Ion Perianu. 
leetor univ., director ad
junct al cabinetului orășe
nesc de partid Bucu
rești — părerea că pro
blemele care nu sînt pe 
deplin elucidate, care 
fae obiectul unor con
troverse, n-ar trebui dez
bătute In învățămîntul de 
partid. Prin însăși firea 
lucrurilor, prin însăși na
tura teoriei noastre, care 
nu este ceva finit și Intan
gibil, ci o știință vie, șe 
se dezvoltă necontenit, pe 
baza experienței Istorice, 
este necesar să se discute 
probleme ideologice noi, 
probleme controversate, 
insuficient elaborate. Dez
voltarea puternică a socio
logiei, de pildă, a ridicat 
cu acuitate problema o- 
biectului acestei științe, a 
raporturilor ei cu mate
rialismul istoric și socialis
mul științific. în această 
privință, se'înfruntă punc
te de vedere diferite, care 
în ultimul timp au făcut 
obiectul unpr ample dez
bateri în coloanele publi
cațiilor de specialitate, la 
noi și peste hotare. De ce o 
asemenea problemă să nu 
fie discutată în cercurile 
de studiere a filozofiei? De 
altfel, practica arată că 
tocmai punerea unor ast
fel de probleme contro
versate în discuția semi- 
nariilor solicită gîndirea 
cursanților, puterea lor de 
analiză și interpretare, cu 
alte cuvinte tocmai ele 
constituie fermenți ai dez
baterilor vii, creatoare. La 
cabinetul orășenesc de 
partid, de pildă, a avut 
loc de curînd, pentru

cursanții de la studiul in
dividual, o dezbatere pe 
tema : Probleme ale cu
noașterii științifice coiiA 
temporane. Primii vorbi
tori — filozofi de . presti
giu — au avut intervenții 
ample și documentate, dar 
atmosfera era totuși des
tul de amorțită ; fiebare 
îș) expusese punctul său 
de vedere, fără însă să se 
refere la opiniile exprima
te de ceilalți. Discuția s-a 
încălzit de îndată ce părli- 
cipanțji au început să ia 
cuvîntul în replică — mai 
ales cînd a fost abordată

problema raportului din» 
tre precizie și creativitate 
în gîndirea științifică, 
ealcujabil și necalcula
bil — prpblemă relativ 
nouă și încă rinei ugjdată, 
împinsă în cîmpul -episte
mologiei de chiar progre
sele științei. S-a îngins o 
vie dezbatere, o adevăra
tă înfruntare de opinii 
care nu numai că a stir- 
nit cel mai viu interes, 
dar i-a dat fiecăruia sa
tisfacția că participă ia 
procesul de geneză^ ade
vărului; de nașterewmou- 
lui în gîndirea filozofică»

Schematismul 
pornește și de la 
cabinetul de partid

— Cred că nu greșesc 
dacă afirm că schematis
mul în învățămîntul de 
partid este imprimat, de 
multe ori, prin însuși mo
dul în care se face pregă
tirea propagandiștilor, lec
torilor Ia cabinetul de par
tid — este de părere 
tov. Valentin Silvestru, 
conducătorul unui se
minar de estetică de pe 
lingă cabinetul orășenesc 
de partid, Planurile de 
seminar pentru diferite
le forme de studiu, pe 
care acestea le întocmesc, 
ar trebui să slujească pro
pagandiștilor doar’ ca un 

. îndreptar, utmînd ca fie
care să adapteze planul 
condițiilor specifice de 
muncă, preocupărilor și 
nevoilor cursanților. To
tuși, la pregătire, se insis
tă atît de mult' asupra a-

■ cestor planuri, îneît mulți 
propagandiști ajung să se 
lase subjugați, dacă nu 
„tiranizați" de ele în se
minar. Iar cum planurile 
sînt de multe ori prea 
încărcate — îmi amintesc 
de unul care cuprin
dea 9 probleme, cu cîte 
5 subpuncte, în total, 
așadar, 45 de chestiuni — 
nu mai rămîne timp de
cît pentru o parcurgere în 
fugă a subiectelor, se a- 
junge la o substituire a 
dezbaterilor prin generali
tăți și formule tip — adi
că exact ceea ce trebuie 
să evităm în învățămîntul 
de partid.

. -- în principiu — afir-
: mă tov. ing. Nicolae Cîrțu, 

propagandist "la. Fabrica 
de mașini-uneite și a- 

y gregale București — ca
binetul de partid are rolul 
să-i ajute pe propagan
diști atît în însușirea pro
blemelor care urmează a 
fi dezbătute, cît și în pre- 

. gătirea lor metodologică, 
adică în acea artă de a 
conduce discuțiile într-o 
manieră interesantă, inge
nioasă. Este normal și ne

cesar să fie așa : mulți 
dintre propagandiști nU 
au de unde să posede o a- 
semenea artă — ea trebuie 
să li se formeze, rplul 
principal avîndu-1 cabine
tele de partid, unde sin- 
tem instruiți periodic. 
Ce se întîmpla însă 
în realitate ? La cabi
netul nostru, pregătirea 
decurge de regulă cam 
așa : ni se dictează timp 
de vreo 20 de minute pro
blemele pe care trebuie să 
le discutăm în seminar, 
apoi restul timpului sin» 
tem solicitați să răspun
dem noi înșine la aces
te întrebări ; un, fel de re
petiție a seminariilpr din 
cercuri, în care roiul 
cursanților îl jucăm noi, 
propagandiștii. O aseme
nea „pregătire", repetată 
mereu, imprimă propa
gandiștilor un anumit 
automatism. De multe ori 
ei nu mai fac altceva de
cît să transpună aidoma 
în seminarii plapul primit 
la cabinet.

Rezultatul este că dis
cuțiile se șabionjzează, șe- 
minarille ajung să semene 
unul cu altul ca două pi
cături de apă, în ciuda 
deosebirii de condiții și 
de preocupări dintr-o în
treprindere sau alta.

Comitetele de partid, ca- 
binetele ar trebui să exa
minata cu toată «erloaita* 
tea problema înnoirii for
melor de pregătire a pro
pagandiștilor. Printr-un e- 
fort de glndire, se pot găsi 
forme mai interesante, co
respunzătoare noilor ce
rințe cum sfnt: dezbaterile 
teoretice, prezentarea de 
referate, simpozioanele 
etc., care să asigure in
formarea lectorilor, pro
pagandiștilor asupra pre
ocupărilor actuale ale 
partidului și să Ie ofere, 
totodată, adevărate mo
dele de conducere a dez
baterilor.

Dar cursantul ?
Trebuie să fie el doar 

„vioara a doua" în se
minar ? ; se reduce ro
lul lui numai la a as
culta ceea ce spune 
propagandistul, la a 
„recepționa" pasiv to
tul, fără a „emite” 
ceva ?

— Poate așa își închi
puie — spunea tov. Ion 
Barna, directorul Cabine
tului raional de partid 16 
Februarie — acei cursanți 
care vin nepregătiți pen
tru discuție, nu se gîndesc 
dinainte la subiectul a- 
cesteia, nu-și frămîntă 
mintea pentru a vedea 
cum ar putea contribui la 
aprofundarea problemelor. 
Am asistat, de pildă, 
la un seminar în cercul 
„Momente din istoria pa
triei și a partidului co
munist", la I.F.M.A. Bucu
rești. Se discuta, sau mai 
exact, ar fi trebuit să se 
discute, tema consacrată 
formării limbii și poporu
lui român- Seminarul a 
început după un vechi și 
uzat calapod : propagan
distul a reamintit tema 
discuției, a invitat oame
nii să vorbească și... a aș
teptat îndelung. Fiecare 
dintre cei prezenți consi
dera că ceilalți trebuie să 
„spargă gheața". Aceasta 
a rămas însă intactă, 
cursanții fiind nepregătiți 
pentru dezbatere.

Cred, oare, asemenea 
cursanți că propagandis
tul posedă puterea mira
culoasă de a le inocula, 
automat, înțelepciune ? 
Doar este limpede că, ori- 
cît s-ar strădui propagan
distul să anime dezbate
rile in seminar, fără spri
jinul activ al cursanților 
ei va ajunge inevitabil la

monolog. Seminarul își 
poate atinge scopul numa* 
ca un colocviu, în care 
fiecare cursant se mani
festă ca un element dina
mic, activ.

La Congresul al.IX-lea 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „arăta 
că rezolvarea marilor sar
cini care ne stau în față 
impune elaborarea teore
tică a problemelor dezvol
tării societății noastre, ge
neralizarea practicii con
strucției socialiste, iar 
aceasta necesită contribu
ția nu numai a tovarășilor 
care lucrează în domeniul 
propagandei sau al știin
țelor sociale, cl a activului 
de partid din toate sec
toarele. Cursul de partid, 
cercul de studiu este o 
formă de activitate ideo
logică a partidului, menită 
să dezvolte gîndirea crea
toare a oamenilor, să a- 
tragă contribuția gindirii 
colective a membrilor de 
partid Ia elaborarea pro
blemelor. la sintetizarea 
experienței. Cu atît mai 
clar apare. în această 
perspectivă, că, în' semi
nar, cursantul nu poate 
fi doar un figurant, un 
nume în caietul de 
frecvență al propagan
distului și nici un sim
plu școlar. El este che
mat să studieze, să se 
documenteze în prealabil 
și să vină la seminar 
pregătit, să treacă to
tul prin judecata sa, 
să contribuie cu gîndirea 
sa proprie, cu experiența 
sa de viață la elucidarea 
problemelor și la găsirea 
celor mai bune căi de a- 
plicare a politicii partidu
lui în aria sa de activitate.

Cele de mai sus sînt numai cîteva dintre ideile exprl- lloitll nnr’hnfn: n___•_____ . .. _ *maf® „c“ Prll^/ut anchetei noastre. Desigur, modalitatea 
realizam unor dezbateri fecunde în idei, atractive in 
învățămîntul de partid constituie o problemă asupra 
^Htieiia ■’ <icstul devtil să reflecteze și să se pronunțe și 
alți lectori, propagandiști, cursanți, activiști, cadre cu expe
riența pedagogica, pentru ale căror păreri ziarul iși va oferi coloanele sale. Scopul este să asigurăm, pr™ t^te mîf- 

-de par,ld v,u> interesant, mobilizator, 
care să contribuie la însușirea cit mai temeinică de către 
membru de partid și aplicarea exemplară a politicii partidu
lui în toate domeniile de activitate. 1 parttau

Anchetă realizată de Ada GREGORIAN 
și Gheorghe ZAMFIR
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pagina economică_______
Au trecut 7 luni de la înființare;

CE CONTRIBUȚIE

în acest fel, beneficiarii nu vor 
mai fi nevoiți, ca pînă acum, să 
achiziționeze — chiar dacă n-au 
nevoie — numai mașini de com
plexitate maximă, ci vor avea posi
bilitatea să comande și mașini în 
variante mai puțin pretențioase, 
potrivit destinației lor concrete.

Unii tovarăși au formulat și alte 
propuneri — după părerea noastră 
interesante. Relatăm cîteva :

ADUCE INSTITUTUL DV
Fabrica de mașini-unelte 

Si agregate $i-ar putea spori 
simfitor producția de agrega
te trecind la fabricația pe 
stoc a elementelor tipizate 
(ing. D. BENESCU).

LA CREȘTEREA TEHNICITĂȚII

MAȘINILOR anchetă economică

Șl REDUCEREA
CONSUMULUI
DE METAL?
In cincinal, sectorul de mașini- 

unelte se va dezvolta intr-un ritm 
superior ritmului altor subramuri 
ale industriei construcțiilor de ma
șini, va asigura o producție mai 
mare — ca volum și ca diversitate 

decît cea stabilită de Congresul 
al IX-lea al partidului. Realizarea 
documentațiilor tehnice necesare 
revine in principal Institutului de 
cercetări și proiectări pentru ma
șini-unelte și agregate București.

■ De la înființarea acestui institut 
au trecut 7 luni. In ce măsură co
lectivul. său și-a orientat eforturile 
către principalele sale sarcini — 
asigurarea creșterii complexității 
mașinilor-unelte românești și redu
cerea consumului de metal ?

‘ Punctul de plecare al investiga
ției noastre l-a constituit exa
minarea planului de activitate 
a institutului pe 1967. Acesta cu
prinde mai ales probleme ne
mijlocit 
rea și îmbunătățirea structurii 
producției de mașini-unelte: ela
borarea proiectelor de execuție 
pentru diferite tipuri de mașini de 
rectificat, pentru strungul carusel 
cu comandă-program, pentru o se
rie de mașini-unelte agregat și de 
elemente tipizate ; efectuarea unor 
cercetări care să permită perfecțio
narea constructivă și moderniza
rea pțșșinilor-unelte, întocmirea de 
standarde în domeniul mașinilor- 
unelte.

FâJjțul că în plan n-au fost in
cluse decît destul de puține dintre 
problemele dezvoltării producției 
de mășini-unelte se datorește, neîn
doielnic, volumului limitat al ca
pacității de proiectare a institutu
lui. Tocmai de aceea ne-a surprins 
constatarea că, în schimb, în plan 
figurează numeroase teme care, 
după părerea noastră, nu-și justi
fică prezența. Se cuvine făcută o 
observație esențială : nici o temă 
din plan nu se referă explicit la 
cerința de a îmbunătăți unele pro
iecte de execuție elaborate pină a- 
cum, de a perfecționa produsele din 
fabricația curentă — inclusiv în 
sensul de a le reduce greutatea 
proprie — și nici la îndatorirea de 
a concepe — în etape succesive — 
mașini-unelte de construcție origi
nală, cu performanțe superioare ce
lor realizate pînă acum.

Intr-un cuvînt, planul tematic — 
căruia i se poate reproșa o oare
care lipsă a perspectivei — consti
tuie un prim indiciu că institutul 
n-a atins încă — dacă ne putem 
exprima astfel — „parametrii pro
iectați", că nu-și aduce încă pe de
plin contribuția la dezvoltarea și di
versificarea producției de mașini- 
unelte. De ce ?

— Un motiv — ne-a spus ingi
nerul șef al institutului, GHEOR
GHE VASILESCU — este lipsa u- 
nor cadre de cercetare și proiec
tare. Criza de timp ne constrînge, 
de altfel, să lăsăm specializarea pe 
planul doi. Anul trecut ne-au fost 
repartizați aproape douăzeci de in
gineri stagiari. In curind îi vom 
promova și, astfel, vom ieși, trep
tat, din acest impas. Alt motiv este 
acela că institutul n-arc încă ate
liere proprii de prototipuri și expe
rimentări, iar laboratoarele de cer
cetări — cu excepția celui de ac
ționări hidrostatice — nu există, la 
ora actuală, decît în formă embrio
nară. Deocamdată, în aceste 
probleme sîntem întrucîtva spri
jiniți de Fabrica de mașini- 
unelte și agregate, care ne exe
cută diferite lucrări. E drept, 
în principiu, de o serie de pro
bleme n-ar trebui să ne ocupăm 
noi, ci uzinele. Să nu scăpăm însă 
din vedere că serviciile de concep
ție ale acestora sînt și așa ocupate 
cu alte sarcini, iar soluționarea lor 
constituie totuși pentru noi o școa
lă, o cale de a cîștiga experiență.

In discuția cu ing. NICOLAE 
ANGHEL, șeful sectorului de cer
cetări al institutului, ne-am expri-

legate de diversifica-

mat impresia că, față de proiectare, 
activitatea de cercetare ocupă, în 
plan, o pondere mult mai mică.

— Intr-adevăr, a confirmat tov. 
Anghel, deși profilul institutului e 
bine definit — cercetare și proiec
tare — după 7 luni de existență 
cercetarea apare ca subsidiară. 
In schema organizatoric-funcțio- 
nală, cele 5 laboratoare de cerce
tare nici măcar nu figurează ca 
sector de cercetări, ci ca „atelier de 
încercări de mașini'1. Se manifestă 
n anumită tendință de a subordona 
cercetarea proiectării. Ceea ce e 
profund greșit. Cită vreme cerce
tării i se va cere să deservească in 
mod „pompieristic" proiectarea, re
zultatele nu pot fi pe măsura aștep
tărilor. Esențialul este tocmai ca 
cercetarea să meargă cu 2—3 ani 
înaintea proiectării. Altfel, ea se va 
transforma în experimentare.

Sarcina trasată de conducerea 
partidului de a asimila în fabrica
ție o serie de noi mașini-unelte de 
mare complexitate și tehnicitate, cu 
un înalt grad de automatizare, 
este în mare măsură condiționată 
de activitatea atelierului de proiec
tări de acționări electro-hidraulice 
al institutului. însuși șeful acestuia, 
dr. ing. TIBERIU VASILESCU, 
este însă nemulțumit de aportul de 
pină acum al atelierului la crește
rea tehnicității mașinilor-unelte ro
mânești.

— Progresăm în ritm de melc — 
ne-a spus tov. Vasilescu — deoa
rece, din imposibilitatea de a ex
perimenta o idee sau o soluție ine
dită, ne bazăm exclusiv' pe cărți și 
pe propriile noastre cunoștințe. în 
plus, ne stînjenesc diferite ano
malii : o repartizare nerațională, 
între noi și Institutul de proiectări 
pentru automatizări, a unor sar
cini de proiectare pentru acționă
rile electrice, faptul că „elementele 
hidraulice nu se produc centralizat, 
că o bună parte din aparatura pe 
care trebuie să o prevedem în 
proiecte nu se execută încă în țară. 
Este absolut necesar ca temele 
de proiectare mai dificile să ne fie 
predate cu 6 luni mai devreme de- 
cit pină acum, incit să ne putem 
documenta cit mai temeinic.

— Ce contribuție ați adus 
veți aduce, totuși, la moderniza
rea mașinilor-unelte, la reducerea 
consumului de metal ?

— într-o serie de proiecte s-a 
renunțat la anumite construcții hi
draulice masive și s-au prevăzut 
elemente de concepție modernă, cu 
gabarite și greutăți njici. In pre
zent revedem instalațiile hidrau
lice ale unor mașini-unelte din fa
bricația curentă, căutăm noi soluții 
de automatizare.

Utilizarea mașinilor-unelte agre
gat în locul celor universale este 
o expresie a progresului tehnic, un 
mijloc eficient de reducere a con
sumului de metal. După cum ne 
spunea ing. ION MAZILU, șef de 
proiect, un agregat care cîntărește 
numai 3,5 tone poate înlocui cu 
succes o mașină orizontală de ale
zat și frezat în greutate de 16 tone. 
(Aceasta, fără a mai aminti că o- 
cupă o suprafață cu 17 mp mai 
mică și că este mai productivă).

— Institutul nu este în nici un 
caz vinovat de ritmul lent în care 
se extinde utilizarea acestor uti
laje — ne-a spus inginerul consi
lier GHEORGHE GABOR. Atelie
rul nostru de specialitate proiec
tează mult mai mult decît produce 
F.M.U.A.B. In loc de 600 de tone 
pe an, cît este prevăzut, F.M.U.A.B. 
produce anual agregate care nu a- 
ting,. ca greutate, nici 80 de tone. 
In ritmul acesta, agregatul pentru 
carcasa cutiei de viteze a autoca
mionului „Carpați", proiectat în 
1965, se află acum de abia în mon
taj... Din acest motiv, în loc să-și 
comande agregate, uzinele preferă 
adesea să achiziționeze mașini u- 
niversale, mult mai scumpe. Evi
dent, și proiectanții demobilizează,

el neputînd verifica, în timp util, 
justețea soluțiilor preconizate. O 
frînă serioasă o constituie pentru 
noi și lipsa perspectivei. Știm ce 
avem de proiectat în 1967—1968, 
dar ar trebui să avem o viziune 
clară pină în 1970 inclusiv. In a- 
cest scop, ne revine obligația să 
ne deplasăm în întreprinderi, să 
depistăm reperele de mare serie 
care se vor)fabrica în perioada ur
mătoare și pentru care ar fi renta
bil să se execute agregate. Va tre
bui să ne preocupe mai intens pro
blema proiectării agregatelor pc 
familii de piese.

— însăși contractarea comenzi
lor, care se face acum indirect, 
prin uzina executantă, ar trebui 
simplificată — este de părere ing. 
DUMITRU BENESCU, șeful atelie
rului de proiectări de agregate. în 
altă ordine de idei, pentru a con
tribui mai mult la dezvoltarea pro
ducției de agregate, cred că a sosit 
timpul să ne preocupe extinderea 
utilizării acestor utilaje și în do
meniul seriilor de fabricație mici 
și mijlocii, tendință ce se mani
festă, de altfel, tot mai pregnant 
pe plan mondial. Realizarea agre
gatelor de cel mg'ijînalt nivel teh
nic este condiționată, de asemenea, 
de asimilarea în fabricație a siste
melor de comandă și acționare e- 
lectromecanice, care să ne permită 
înlocuirea panourilor 
voluminoase, grele și 
de continua adîncire a 
uzinelor care produc

hidraulice 
costisitoare, 
specializării 

elementele

u-

Și

Este necesară refoiosirea la 
maximum a elementelor și 
a subansamblelor de mașini- 
unelte în scopul sporirii ca
pacității de proiectare (ing 
P. MCOLESCU).

utilizate în construcția acestor 
tilaje.

In institut, în scopul reducerii 
consumului de metal a fost inițiată 
o acțiune de mai mari proporții: 
compararea cu cele mai bune pro
duse similare existente in lume și 
stabilirea căilor concrete de mic
șorare a greutății lor. Ing. PAUL 
NICOLESCU, șeful atelierului de 
proiectări de mașini orizontale de 
alezat și frezat, ne-a relatat că 
proiectanții lucrează în prezent la 
realizarea unei noi mașini de acest 
gen, cu diametrul broșei de 100 
mm, de construcție esențial îmbu
nătățită față de cea a modelelor 
care se fabrică în prezent. Pentru 
a i se adapta comanda-program 
numerică, vor fi necesare modifi
cări ulterioare cu totul neînsem
nate. Este, intr-adevăr, un exemplu 
lăudabil, căruia trebuie să i se a- 
dauge, cît mai curind, și altele.

■Unii interlocutori s-au referit la 
necesitatea de a se perfecționa în
suși stilul de muncă, de a se „mo
derniza" modul de a gîndi al pro- 
iectanților.

— După părerea mea — ne-a 
spuș ing. VASILE BUNESCU, șef de 

^protect — mai ales în cazul mași
nilor-unelte grele, avem datoria să 
proiectăm in așa fel incit — por- ■ ,
nind de la cîteva tipodimerisiuni d(* P,eruR^ 
bază' — cu minimum de cheltuieli 
să asigurăm posibilitatea de a pro
duce o cît mai mare varietate de 
mașini-unelte, cu caracteristici și 
utilizări cît mai deosebite între ele.

Uzinele trebuie să fie co
interesate în realizarea ope
rativă a prototipurilor pe 
care institutul, deocamdată, 
nu le poate realiza. De pildă, 
la analizarea activității lor 
să se considere și prototipu
rile, și anume, un prototip 
să echivaleze cu 3 mașini 
convenționale. Să fie simpli
ficată șl „filiera" prin care 
trec comenzile pentru proto
tipuri (ing. GH. VASILESCU)

In scopul unei mal opera 
live documentări, să fie sim
plificată modalitatea de a 
obține prospecte de la firme 
de peste hotare (ing. M. ZU- 
GRAVU).

Să se generalizeze urmă
rirea sistematică a comportă
rii mașinilor în exploatare in 
scopul continuei lor perfec
ționări (dr. ing. T. VASILES
CU).

Recent, conducerea institutului, 
cadrele sale de bază au organizat 
o discuție cu reprezentanții uzine
lor constructoare de mașini-unelte 
și ai catedrelor de speciali 
institutele politehnice ifl' 
cu planul de activitate pe

. curs și principalele preocupări de 
:fivă ale institutului. S-au 

stabilit noi relații de colaborare în 
rezolvarea unor probleme dificile. 
Sînt premise ale unor rezultate tot 
mai bune.

Ing. Adrian PRODAN

Fiecare acțiune a
9

uniunilor cooperatiste

de aproape

Cu aparatul fotografic în investigație

„Omisiunea11 proiectantului 
și un provizorat care durează

Uzina de utilaj chimic Ploiești. în 
anul 1965, aici s-a terminat 
construcția unei hale de sablaj și 
vopsitorie proiectată de Institutul 
de proiectări pentru construcții de 
mașini București. Beneficiarul 
însă nu a semnat nici pînă acum 
procesul verbal de recepție a ha
lei. Cauza ? Proiectantul a 
omis (! ?) să prevadă mijloacele 
de ridicat voluminoasele vase 
chimice; în plus, sistemul de 
ventilație și absorbție este defec
tuos, din care cauză muncitorii 
execută provizoriu operațiile de 
sablai purtind... măști pentru aer 
condiționat. în fotografii : exte
riorul acestei hale și interiorul 
unde se lucrează la sablaj. De re
ținut un amănunt : deși fotografia 
de interior a fost făcută la ora 
14,30, nici un muncitor nu era în 
secție. Ultima fotografie redă un 
aspect din secția vopsitorie, unde, 
după cum se vede, numai vopsi
torie nu se face. Cît timp mai 
are de gînd Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să to
lereze această stare de lucruri ?

Fotoqrafiî și text de

să vizeze mărirea producției agricole
(Urmare din pag. I)

și o condiție hotăritoare pentru a- 
plicarea retribuirii suplimentare.

Colaborarea strînsă între coope
rativele agricble și stațiunile de ma
șini. și tractoare constituie o altă 
latură a activității uniunilor. In 
general, tractoarele și mașinile au 
ajuns la sediile din cîmp ale bri
găzilor, a fost stabilit sprijinul pe 
care trebuie să-1 acorde coopera
tivele agricole brigăzilor de trac
toare. întrucît sporirea producției 
la hectar este determinată, în pri
mul rînd, de nivelul lucrărilor exe
cutate mecanizat, sarcina uniunilor 
cooperatiste este de a îndruma 
președinții și ceilalți membri ai 
consiliului de conducere din coo
perativele agricole, inginerii agro
nomi din aceste unități să mani
feste exigență față de activitatea 
mecanizatorilor. Lucrările făcute de 
mecanizatorii de la S.M.T. trebuie 
să se încadreze în limitele timpu
lui optim și să corespundă norme
lor de calitate prevăzute. în unele 
cooperative se acceptă cu prea

mare ușurință lucrări de mîntuială 
și nu se intervine energic atunci 
cînd S.M.T.-urile nu respectă ter
menele de executare. In actuala 
campanie trebuie să se stabilească 
relații și mai trainice între coope
rativele agricole și S.M.T., relații 
care să aibă drept scop realizarea 
obiectivului comun : sporirea pro
ducției agricole, in activitatea lor 
practică pe teren, uniunile regiona
le și raionale trebuie să efectueze 
un control temeinic in fiecare coo
perativă agricolă pentru a vedea in 
ce măsură tractoarele sînt prezente 
in cîmp, dacă tractoriștii știu ce au 
de făcut, iar aprovizionarea cu car
buranți și alte materiale este asigu
rată pentru un număr suficient de 
zile. Pentru grăbirea lucrărilor a- 
gricole de primăvară este necesar 
ca pe lîngă mijloacele mecanizate 
din S.M.T. să fie folosite și forțele 
proprii ale cooperativelor agricole 
la pregătirea terenului și semănat. .

In aceste zile nimic nu este mai 
important ca efectuarea cu ma
ximum de rapiditate a lucrărilor 
agricole — pregătirea terenului,

Premise pentru o producție

bună de struguri
In acest an. din cele 314 000 ha cultivate cu viță de vie 256 000 ha sint 

pe rod. Restul suprafeței este ocupată cu vii tinere, plantate în anii pre
cedent!. Acum, in primăvară, patrimoniul viticol al țării va crește cu 
încă 18 000 ha. Specialiștii din acest domeniu, analizînd starea viilor, 
au constatat că ele au iernat bine. Cu foarte mici excepții, vițele au un 
număr corespunzător de ochi, care vor asigura obținerea unor producții 
bune de struguri. în aceste zile, în majoritatea podgoriilor au început 
dezgropatul și tăierea coardelor. Pentru efectuarea lucrărilor de îngri
jire pe baze științifice, Consiliul Superior al Agriculturii a organizat 
consfătuiri cu specialiștii și viticultorii din principalele unități viticole 
la Valea Călugărească, Odobești, Blaj și Drăgășani. Cu acest prilej, 
oameni de știință au ținut expuneri, au fost discutate principalele 
probleme legate de sporirea producției de struguri și au fost organizate 
demonstrații practice privind tăierile de primăvară.

semănatul, asigurarea bazei fura
jere necesare efectivelor de ani
male în continuă creștere, îngriji
rea culturilor — la executarea că
rora trebuie folosite toate forțele 
existente în cooperativele agricole 
și S.M.T.

Uniunilor cooperatiste li s-a în
credințat sarcina aprovizionării 
tehnico-materiale a cooperativelor 
agricole, a mijlocirii schimbului și 
întrajutorării acestora cu semințe 
furaje și alte mijloace necesare 
producției. Venind în sprijinul coo
perativelor agricole, statul asigură 
prin schimb semințe din soiurile 
valoroase, cu un potențial produc
tiv ridicat. Pe lîngă cantitățile 
mari de sămînță de porumb, floa- 
rea-soarelui etc. au fost puse la 
dispoziția unităților suplimentar 
15 000 tone cartofi din soiuri su
perioare. De asemenea, se reparti
zează cantități mult mai mari de 
îngrășăminte și alte materiale.

Timpul fiind înaintat, se impune 
ca uniunile cooperatiste să verifice 
dacă semințele, îngrășămintele și 
alte materiale necesare în campa
nia agricolă de primăvară există 
în cantitățile stabilite, să analizeze 
cauzele care fac ca procurarea a- 
cestora să întîrzie și să intervină 
prompt la întreprinderile care le 
livrează pentru a putea ajunge 
în timp util în unități. Se constată 
că acum, cînd lucrările agricole 
au început să se desfășoare din plin, 
în unele regiuni — Iași, Galați, Ba
cău, Crișana, Cluj — aprovizionarea 
cooperativelor agricole cu unele se
mințe a întîrziat. Deficiențele con
statate în iarnă în ce privește a- 
provizionarea cu îngrășăminte chi
mice în unele regiuni continuă să 
existe și acum. Este necesar ca aici 
să se intervină în primul rînd. Nu 
se poate admite ca, din moment ce 
semințele, îngrășămintele chimice 
și alte materiale există în maga
zii și depozite, cooperativele agri
cole să le ducă lipsa numai pen
tru că activitatea de aprovizionare 
nu este organizată corespunzător. 
Reglementarea situației in acest 
domeniu este o sarcină importantă 
și urgentă a uniunilor cooperatiste.

Paralel cu pregătirea terenului 
și semănatul, in această perioadă 
se desfășoară numeroase alte ac
țiuni de mare însemnătate pentru 
sporirea producției agricole. Pen
tru acest an, cooperativele agricole 
au prevăzut să extindă suprafețele 
irigate cu alte 104 500 hectare, tere
nuri care să fie date în exploatare 
chiar în primul semestru. In re
giunea București, unde problema a 
stat și stă în atenția uniunilor 
cooperatiste, a consiliilor de con
ducere din cooperativele agricole, 
s-au amenajat peste 7 200 ha din 
cele 27 900 ha prevăzute, 20 de 
unități au și terminat lucrările 
pentru irigarea a 1 134 ha. In alt< 
regiuni, deși există o experiență 
valoroasă din anul trecut, amena
jarea terenului în vederea iriga
țiilor se desfășoară în ritm nesatis
făcător. Se întîrzie, de asemenea, 
cu reamenajările și procurarea uti
lajelor necesare distribuirii apei. 
Uniunile cooperatiste, îndrumînd și 
antrenînd membrii cooperativelor 
agricole la executarea acestor lu
crări, trebuie să asigure ca amena
jările respective să se facă conform 
normelor tehnice stabilite de spe
cialiști, să nu admită lucrări făcute 
la intimplarc, de mîntuială.

In unele locuri, lucrările de îm
bunătățiri funciare, pentru a avea 
o eficiență maximă, cuprind terito
riul mai multor cooperative agri
cole și de aceea se execută prin 
forța comună a unităților respec
tive. Sarcina uniunilor este de a 
asigura desfășurarea acestor ac
țiuni, stabilindu-se contribuția în 
muncă și în fonduri pentru fiecare 
din cooperativele agricole respec
tive. De asemenea, este necesar 
să se asigure o bună coordonare 
a acestei acțiuni pentru ca darea 
în folosință să nu 
mare a, faptului că 
țile respective nu 
sarcinile ce îi revin.

Cultura pomilor fructiferi și a 
viței de vie constituie, o altă 
sursă -importantă de venituri pen
tru multe cooperative agrico
le. De aceea, uniunile coo-

întîrzie ca ur- 
una din unită- 
se achită de

peratiste trebuie să sprijine îndea
proape și acțiunile care se desfă
șoară in această perioadă in vii și 
livezi. Aceeași atenție să se acorde 
extinderii plantațiilor noi. O in
tervenție mai energică din partea 
uniunilor cooperatiste este necesa
ră mai ales în regiunile București, 
Dobrogea, Suceava, Argeș, Bacău 
și Iași, unde plantatul pomilor a 
întîrziat.

Buna aprovizionare a populației 
impune sporirea continuă a pro
ducției de legume. Planul de mă
suri stabilit de Consiliul Superior 
al Agriculturii și Uniunea ■ Națio
nală a Cooperativelor de Producție 
cuprinde amănunțit ce trebuie 
întreprins în această direcție. 
Uniunile cooperatiste să asigure ca 
fiecare cooperativă agricolă să cul
tive suprafețele prevăzute in pla
nurile de producție. în egală măsu
ră, uniunile trebuie să se ocupe de 
pe acum și de asigurarea valorifi
cării în condiții cit mai bune a pro
ducției legumicole, pentru a se evi
ta situații ca cele din anul trecut 
cînd unele produse s-au depreciat in 
cîmp. Este de datoria întreprinde
rilor de valorificare, ca organizații 
ale uniunilor cooperatiste, să preia 
ritmic cantitățile de legume con
tractate, iar cooperativele agricole 
să fie sprijinite să valorifice direct 
pe piață cantitățile ce prisosesc, 
îneît nimic din ce se produce să 
nu se piardă.

Succesul lucrărilor agricole de 
primăvară este hotărît în mare 
măsură de activitatea organizato
rică desfășurată în această perioa
dă de uniunile regionale și. raionale 
în direcția sprijinirii eficiente și 
concrete a consiliilor de conducere 
din cooperativele agricole, de cola
borarea strînsă cu consiliile agri
cole. Prin realizarea unei colaborări 
strînse cu consiliile agricole se vor 
asigura o îndrumare și un sprijin 
unitar cooperativelor agricole, se 
va evita scăparea din vedere a 
unor probleme care interesează în 
egală măsură cele două organe, ca 
și paralelismul în activitatea prac
tică pe teren.
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Răspunde invățămîntul cinema c

profesional cerințelor
Dezvoltarea învățămîntului pentru 

formarea și perfecționarea cadre
lor de specialitate, ridicarea ni
velului de pregătire profesională a 
muncitorilor și cadrelor tehnice se 
înscriu printre sarcinile de bază 
ale actualului plan cincinal. Meni
rea principală a acestui învăță
mînt și respectiv direcția sa de dez
voltare au fost subliniate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al C.C. al P.C.R., care 
arăta că învățămîntul profesional 
„trebuie să corespundă tot 
mai bine sarcinilor noi și de 
perspectivă ale economiei 
naționale, să pregătească vi
itorii muncitori și maiștri ca
pabili să minuiască cu price
pere instalațiile, mașinile șl 
utilajele periecțlonate de 
care dispun întreprinderile".

Realizarea cu succes a unei în
datoriri atît de importante presu
pune, după părerea mea, o analiză 
atentă, rațională a profilului și ac
tualului mod de organizare a învă
țămîntului profesional și orientarea 
lor hotârîtâ in direcțiile recoman
date de partid. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît, cu diferite prile
juri, s-a făcut constatarea că pro
filul actual al meseriilor, nivelul 
de cunoștințe tehnice al absolven
ților, formele de însușire a spe
cificului meseriei au rămas, pe a- 
locurl, în urma tehnicii moderne, a 
condițiilor de organizare a proce
sului de producție din întreprinde
rile economice din țara noastră, a 
experienței în acest domeniu acu
mulată în alte țări. Spre a exem
plifica această opinie, mă voi re
feri, mai pe larg, la activitatea 
grupului nostru școlar, cu mențiu
nea că unele dintre fenomenele și 
situațiile semnalate au o valabili
tate mai largă pentru unități simi
lare din domeniul industriei grele 
sau chiar din alte ramuri ale eco
nomiei.

După cum se știe, Combinatul si
derurgic din Hunedoara, pe lîngă 
care ne desfășurăm activitatea, 
este în prezent una dintre cele 
mai mari întreprinderi din țară. 
Corespunzător, grupul nostru șco
lar este una dintre cele mai mari 
unități de învățămînt profesional 
și s-a dezvoltat, de la an la 

pe măsura creșterii cerin- 
ale economiei na- 
date comparative 

acest sens : 1944 — 
pentru o singură

tru acționări electrice de automa
tizare, electricieni electroniști de
panatori, lăcătuși mecanici monta- 
tori depanatori pentru instalații 
automatizate, lăcătuși mecanici în
treținere și reparații aparate de 
măsură și automatizare atît în do
meniul acționărilor electrice, cît și 
în domeniul termotehnic. în școala 
tehnică de maiștri și școala teh
nică de personal tehnic sînt nece
sare aceleași meserii și speciali
tăți ca în școala profesională, di
ferențiate doar prin nivelul de cu
noștințe predate și însușite de 
elevi. Acestora le-ar fi deosebit de 
folositor și un curs separat de elec
tronică, pentru înțelegerea feno
menelor din tuburile electronice și 
amplificatoare. Fără îndoială că 
după o analiză a actualelor no
menclatoare de meserii și specia
lități din întreprinderi — acțiune pe 
care o consider deosebit de nece
sară și de actuală — se va putea 
stabili cu mai multă precizie spe
cificul actual și de viitor al fiecărei 
categorii de muncitori și tehnicieni 
ce urmează a fi pregătiți. Un ase
menea studiu presupune consulta
rea unui colectiv mai larg de spe
cialiști, care vor trebui să-și adu
că contribuția concomitent la ela
borarea programelor și manualelor 
pentru obiectele prevăzute a fi stu
diate la noile meserii și speciali
tăți stabilite, precum și la aprecie
rea duratei și a cadrului propice 
de școlarizare ș.a.

Desigur, la pregătirea viitorilor 
muncitori, maiștri, tehnicieni concu
ră o serie întreagă de factori. 
Dintre aceștia vreau să mă refer, 
pe scurt, doar la unul — corpul 
profesoral. Experiența pedagogică 
în general, verificată și la noi în 
școală, confirmă faptul că se obțin 
rezultate mai bune în procesul in- 
structiv-educativ, în predarea dife
ritelor discipline, acolo unde ca
tedrele sînt deținute de profesori 
titulari, consacrați cu totul îndato
ririlor profesionale. Din acest punct 
de vedere, în momentul de față 
compoziția cadrelor didactice din 
școlile profesionale și tehnice nu 
este, după părerea mea, cea mai 
bună. Numărul profesorilor cumu
larzi depășește cu mult pe cei al 
profesorilor titulari, ajungînd ca la 
unele școli aceștia să fie de 3—4 
ori mai puțini decit primii amintiți.

progresului
tehnic

contemporan?

dezvoltat, 
an, pe măsura 
țelor de cadre 
ționale. Cîteva 
concludente în 
150 de elevi, 
iormă de învățămînt cu cîteva me
serii ; 1967 — peste 2 000 de elevi, 
cuprinși în 5 iorme de învățămînt 
(de zi și serale) și 39 meserii și 
specialități. Aceștia, deveniți mun
citori, maiștri sau tehnicieni, vor lu
cra după absolvire în peste 20 de 
mari unități ale industriei 
noastre socialiste din Hunedoara, 
Beșița, Galați, București, Roman, 
Buzău etc. Nivelul ridicat de teh
nicitate al acestor întreprinderi 
presupune în mod obligatoriu o 
pregătire corespunzătoare, moder
nă a viitorilor muncitori și maiștri, 
cu toate implicațiile legate de ne
contenitul progres al științei și teh
nicii contemporane.

în procesul curent de producție
— nu e greu de observat — o se
rie de meserii devenite „tradițio
nale" și-au schimbat atributele. în 
locul ghiftarilor de altădată de la 
■furnalele vechi au apărut furna- 
liștii care supraveghează funcțio
narea skipului de încărcare și res
pectarea rețetei de încărcare de la 
vagonul cîntar. în locul cawpe- 
ristului care mînuia clapeta pen- 
iru reglarea debitului aerului rece 
în scopul menținerii temperaturii 
constante a aerului insuflat în fur
nal, cawperistul noilor furnale su
praveghează funcționarea insta
lației de reglare care a ușurat 
munca sa. La cuptoarele Martin, 
schimbarea focului se execută au
tomat în-funcție de temperatura 
grătarelor, grija oțelarului îndrep- 
tîndu-se acum spre tehnologia 
elaborării oțelului și spre funcțio
narea instalației de reglare a de
bitelor, proporției de combustibil și 
instalației de inversare automată a 
focului. în locul laminatorului care 
apuca cu cleștele profilul laminat, 
grija noului laminator este funcțio
narea instalației automatizate care 
asigură încălzirea, scoaterea țaglei 
calde din cuptor și procesul de 
laminare fără intervenția sa ma
nuală.

Asemenea schimbări, moderni
zări de profil în producție nu și-au 
găsit încă pe deplin locul cuvenit 
in planurile și programele Invăță- 
mîntului profesional din această 
ramură a industriei. O serie de 
cursuri de bază — matematica, fi
zica, electrotehnica șl electronica, 
desenul tehnic, tehnologia meseriei
— ocupă încă un spațiu prea res
trîns In planul de învățâmint. Ca
pitole atît de importante pentru 
viitorii muncitori și tehnicieni cum 
ar fi teoria reglării automate, siste
me automate de reglaj, elemente 
ale sistemelor automate, electroni
că industrială se cer expuse mai 
pe larg, nu numai cu caracter „in
formativ", noțiunile respective to
cind parte din cunoștințele profe
sionale obligatorii ale viitorului 
muncitor. Cred că este necesară și 
asigurarea unei mai strînse concor
danțe între cunoștințele de mate
matică, fizică, chimie, desen cu 
care elevii vin din școala generală 
și cunoștințele noi, legate de pro
filul meseriei, pe care trebuie să le 
primească în școala profesională.

Automatizarea proceselor siderur
gice în continuă dezvoltare recla
mă, după părerea mea, o reprofi
lare a meseriilor școlii noastre pro
fesionale pentru instalații automa
tizate, introducindu-se noi meserii, 
ca de exemplu : electricieni pen-

Această situație are repercusiuni 
nedorite în procesul de învăță
mînt : numeroase absențe de la ore 
din cauză că profesorii cumularzi 
sînt reținuți în producție sau de 
alte atribuții ale lor, slaba 
preocupare pentru Îmbinarea la
turii teoretice șl practice din pre
gătirea elevilor, pentru formarea 
personalității și profilului moral al 
tinerilor etc. Invățămîntul profesio
nal nu poate fi conceput, bineînțe
les, fără contribuția directă, activă 
a specialiștilor din producție, a ca
drelor de cea mai aleasă compe
tență. Aceștia, la rîndul lor, sînt in
tens solicitați în producție, în pro
iectare etc. Cum să mai facă față 
și solicitărilor învățămîntului ? So
luția pe care o propun este urmă
toarea : să se asigure pentru viitor 
cadre didactice titulare pentru dis
ciplinele de cultură generală teh
nică — chimie mecanică, rezistența 
materialelor, desen tehnic, organe 
de mașini, electrotehnică, electro
nică, tehnologie generală, tehnolo
gia materialelor, organizare și pla
nificare etc. Invățămîntul nostru 
superior poate pregăti cu succes 
asemenea cadre. La profesori cu
mularzi — recrutați dintre specia
liștii din întreprinderi, care au con
tact direct qu noile agregate și uti- 
lpje — să se apeleze numai pen
tru predarea tehnologiei meseriei.

O problemă adiacentă, dar nu 
lipsită de importanță, este și aceea 
a personalului didactic ajutător — 
maiștrii, îndrumătorii de practică, 
capabili să vegheze îndeaproape 
și cu pricepere la realizarea pro
gramului de pregătire practică a 
elevilor din învățămîntul profesio
nal. Multe din deficiențele actua
lului sistem de practică în produc
ție a ucenicilor au ca punct de 
plecare tocmai slaba Încadrare și 
utilizare a cadrelor tehnice menite 
sâ îndrume permanent, în deplină 
cunoștință de cauză, cu responsa
bilitate precisă pe elevi în timpul 
practicii în producție, al etapelor în 
care 11 se formează deprinderile 
concrete ale meseriei alese. Selec
ționarea riguroasă și pregătirea 
mai atentă a maiștrilor instructori, 
concomitent cu îmbunătățirea și 
modernizarea corespunzătoare a 
conținutului și formelor de desfă
șurare a lucrului, vor face ca in
struirea practică să devină cu a- 
devătat unul din factorii de bază 
care determină formarea deprin
derilor de lucru ale elevilor șl asi
gură pregătirea cerută de nivelul 
modern al procesului de producție.

Ing. Gheorghe ȘERBAN 
directorul grupului șcglar 
al Combinatului siderurgie: 
Hunedoara

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panora
mic (seria I) : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
• DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : REPUBLICA
— 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, EXCELSIOR —
— 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, FLAMURA — 9,30; 
12; 15; 18; 20,30 (la toate completarea Imprudenții), 
CAPITOL (completare Muntele) — 9,15; 11,30;
16; 18,30; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
LANCE : BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45;
18,45; 21, GRIVIȚA — 10,15; 12,45; 15,15;
20,15, MELODIA — 9; 11,30; 14; 16.30; 19; 21,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• NU SINT DEMN DE TINE și FIDELITATE : 
LUMINA — 9,15; 13,15; 19,15.
• CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN : LUCEAFĂRUL 
(completare Cinci săptămini în balon) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL (completare Expo
ziția „Dezvoltarea științei în România") — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR (completare Muntele)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MICUL REBEL — 10; 12; 14; TESTAMENTUL 
LUI ORFEU — 16,30; 18,45; 21 — CINEMATECA.
• CIOCIARA : CENTRAL — 9; 11,45; 15; 17,45; 20.30.
• MONDO ......... ................................ ...........
16; 19,30.
• ZORBA
20,45.
• JUANA 
8,45; 11;
20,30, MIORIȚA — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA : TIMPURI 
NOI (completare Surogat) 4- 9—21 în continuare.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE I^OPOARE — 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• APELUL — cinemascop : VICTORIA — 18,30; 21, 
BUZEȘTI — 15.30; 18; 20,30.
• DACII — cinemascop : BUCEGI — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, — AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 
18; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : GLORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 (la ambele 
completarea Expoziția „Dezvoltarea științei în Ro
mânia"), ARTA (completare Imprudenții) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : FLOREASCA 
(completare Expoziția „Dezvoltarea științei în Ro
mânia") —• 20,45.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,30, COLENTINA — 15,30; 17,45; 20.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : COTROCENI (com
pletare Orizont științific nr. 1) — 15,15; 18; 20,45.
• UN MARTOR IN ORAȘ : V1TAN — 15,30; 18;
20.15, .PROGRESUL — 15,30;. 18;, 20,30 (la ambele 
completarea Comoara din Panagjurist).
• SANJURO — cinemascop: POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM
MOȘILOR — 15; 18; 20,45.
• CERUL ȘI IADUL : CRÎNGAȘI (completare 
Zece minute în lumea fluturilor) — 15,30; 17,45;
20.15.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : COS
MOS (completare Orizont științific nr. 1) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• ÎNTRE DOI : LIRA (completare Hieroglifele pă- 
mîntului) — 15,30; 18; 20,30.
• NU SINT DEMN DE TINE : VOLGA - 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21, DRUMUL SĂRII 
15,15; 18; 20,30.

13,45;
VA-

16.15'; 
17,45;

CANE (ambele serii) : UNION — 10;
GRECUL : DOINA — 11,30; 15,15; 18;
GALLO — cinemascop : VICTORIA — 

13,30; 16, GIULEȘTI — 10,30; 15 30; 18;

cinemascop :

teatre tv

intelectual

de provincie
(Urmare din pag. I)

„apostoli*, 
schimbul 
nobilelor 

nu numai

• Teatrul de operă și balet : FAUST — 19.30.
• Teatrul de stat de operetă : SÎNGE V1ENEZ — 19 30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) 
POD — 19,30, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RÂȚOI — 20 (spectacol aminat 
din 12 martie).
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din B-dul
nr. 1) : D-ALE CARNAVALULUI — 15,30, UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — 19,30 (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : FEMEIA MARII 
(spectacol prezentat de Teatrul de stat din Constanța)
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HIPNOZA 
Studio) : SONET PENTRU O PAPUșA — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (in sala Teatrului Mic) :
A VĂZUT MOARTEA — 19,30.
• Teatrul Barbu Delavrancea*: VARIETE-CONCERT — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 9,30, 
CEI TREI MUȘCHETARI — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : IARMAROCUL PITICULUI ------ - - ----------- ----------------
PETRE —
• Teatrul
VISTEI — 19.30 (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : CU PICIOA
RELE PE PĂMINT — 20.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 — 19,30.

. VEDERE DE PE

Schitu Măgureanu

— 19,30.
— 19,30 (sala
OMUL CARE

CLIP — 17, (sala Palatului Pionierilor) : TIGRIȘORUL 
17.
satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA RE- 

- 19.30 (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL

18,00 — Pentru cei mici : A fost 
odată...: „Fata și soa
rele". Fantezie coregra
fică pe versuri populare.

— Pentru tineretul școlar : 
„1001 de întrebări".

— Publicitate.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul 

Călătorii 
Călătoria 
Cook (V). 
Seară de 
noza“ de 
Interpretează un colec
tiv al Teatrului „C. I. 
Nottara”.
Campionatul mondial de 
hochei : S.U.A. — R.S. 
Cehoslovacă. Transmi
siune de la Viena.

— In pauze : Muzică de 
estradă.

— Telejurnalul de noapte. 
23,50 — închiderea emisiunii.

18,25

19,40 —

meteorologic. 
geografice : 
căpitanului

teatru : „Hip-
Ștefan Berciu.

Unul din motivele a- 
deseori întîlnite în in
terviurile și declarații
le scriitorilor sau ale 
artiștilor contemporani de 
pretutindeni.este acela al 
„căutării”. Căutăm mereu 
— ne spun oamenii de li
tere și de artă — valori 
noi și îndeosebi căi de 
expresie mai vitale, posi
bilități proaspete de co
municare. Cred că un 
astfel de neastîmpăr crea
tor e perfect 
toria culturii 
prezentată și 
de situații în 
au simțit nevoia să ia o 
atitudine față de tot ceea 
ce era vlăguit, inert, ră
mas în urmă în dome
niul lor de 

. tare. De regulă, 
nea situații au cuprins 
două momente 
șl consecutive. Intîi, un 
moment de negare, de 
respingere a unor moda
lități de expresie perima
te ; apoi, un moment de 
afirmare, de constituire a 
noilor valori. Interesant e 

I faptul că așa-numitele cu- 
I rente de avangardă s-au 

identificat întotdeauna sau 
I aproape întotdeauna cu 
I primul moment, de „ruptu

ră*, oprindu-se la el. Dim- 
I potrivă, scriitorii și artiștii 
I care au izbutit nu numai 

să „caute", ci să și „ga- 
I sească" noul, să-l concre- 
| tizeze în opere efective, 

rareori sînt înglobați în 
I „avangardă" : contribuția 
I lor intră în patrimoniul 

valorilor de viață lungă, 
ca să nu le spunem clasi
ce. Futuriștii ruși, de e- 

I xemplu, Marinetti în Ita- 
I lia, cu unele excepții —

legitim : is- 
poate fi re- 
ca un lanf 
care artiștii

manifes- 
aseme-

distincte

PETROȘANI. Studenfi ai anului II 
în laboratorul de geologie

Foto : S. Cristian

Pe fondul pozitiv al a- 
cestel activități insuflate 
de nucleul de intelectuali 
care concentrează efer
vescența culturală a ora
șului se produc însă vne 
ori și niște fenomene 
care, prin cumulare, pot 
căpăta un aspect nociv, 
— fenomene de natură 
să ne trezească atenția șl 
să ne îndemne la o exa
minare plină de răspun
dere a faptelor.

Aceste fapte dovedesc 
că mai există unii specia
liști sosiți de la „centru" 
care socotesc detașarea 
lor drept o „exilare", o 
„înmormîntare provincia
lă". Pozînd în locul în 
care sosesc în „martiri 
culturali* ajunși în Mattb 
Grosso, în 
ei cef, în 
„sacrificiului* 
lor persoane,
compasiune, ci recompen
se tratate avocăjește, 
dreptul la un „bene me- 
renti" material și moral. 
Sînt unii conferențiari so
licitați să conducă, în pro
vincie, o facultate începă
toare, și care nu acceptă 
noul post decît în condi
ția acordării instantanee 
a titlului de profesor uni
versitar ; onorabili cerce
tători într-un îngust do
meniu al unei subdisci- 
pline științifice, detașați 
temporar pentru organiza
rea unul centru de cerce
tări, pretind intempestiv și 
solemn un sonor titlu aca
demic — acordat de regu
lă ca o încununare a unor 
merite științifice recunos
cute în țară și pe plan 
internațional. La înghesu
ială, prin somații, se pre
tind titluri și privilegii 
care, în mod normal, sînt 
urmarea unei ierarhii a 
muncii cucerite treaptă cu 
treaptă.

Și mai trist este cînd 
aceiași oameni sau alții 

■ își fac în mod deliberat, 
din detașarea lor în pro
vincie, un program ambi
țios de parvenire cultura
lă, scontînd pe laurii cu
ceriți comod pe un terito
riu lipsit încă — prin for
ța împrejurărilor — de

PERMANENȚELE VALORICE

ALE OPEREI DE ARTĂ
suprarealiștii, dar mai 
ales dadaiștii, iigureazâ 
în istoria literaturii ca 
„scriitori de avangardă*
— aprecierea fiind contra
balansată de incapacita
tea de a plăsmui au
tentice opere de artă. 
(Ceea ce nu se poate 
spune, de pildă, despre 
un Joyce, un Proust sau, 
în artele plastice, despre 
Picasso). Explicația aces
tei lacune fundamentale a 
„avangardei* stă în orien
tarea aproape exclusiv 
formală a interesului și 
a căutărilor ei. Faptul 
e pe deplin acceptat 
șt de critica occidentală, 
care, atunci cînd nu res
pinge pînă și termenul
— îi denunță ineficacita
tea și anacronismul, vor
bind ca despre o mișca
re depășită, cu mijloace 
de acțiune — practică și 
ideologică — cu totul ne 
corespunzătoare : „Avan
garda e o formă artificia
lă de a înțelege realita 
tea culturală contempo
rană’.

Aceste judecăți aduc 
în prim plan nece?:!tatsa 
unei îndreptări tot mai 
hotărite a „căutărilor" în 
direcția problemelor de

continui, 
temporană 
un plus 

'care nu lasă prea mult 
joc momentului de tato
nări și experimentări 
pur formale, ci îl vrea tot 
mai mult asimilat celui 
de-al doilea, cu adevărat 
creator, al constituirii și 
construirii de valori ar
tistice reale. E vorba, in

Lumea con- 
a dobîndit 

de gravitate

Brooks, Ce anume comu
nică poezia ?, și pusă în 
directă legătură cu căută
rile poeților europeni de 
azi. Criticul englez con
stată că poezia modernă 
e în mare parte „dificilă*, 
adică greu de înțeles, 
greu de descifrat. Una 
din cauze ar fi snobismul 
spre care tind anumiți 
poeți, limitîndu-șl în mod

puncte de vedere

fond, de o reînnoită aspi
rație ia clasicism, care, în 
ceea ce privește cultura 
noastră, a fost definit — 
pe bună dreptate — ca o 
veritabilă vocație în cu- 
vîntul lui Vladimir Strel- 
nu la o recentă reuniu
ne internațională de cri
tici.

In aceeași intervenție, 
criticul român atingea în 
treacăt Și 
tor-publlc. 
blemă, a 
regăsit-o 
sânt eseu

raportul scrii- 
Această pro- 

publicului, am 
intr-un interv
al lui Cleanth

voit raza de cititori; altă 
cauză rezidă în faptul că 
multe poezii sînt pur și 
simplu proaste, autorii 
lor iiind incapabili să do
mine materialul căruia 
trebuie să i se dea for
mă ; mai există, apoi, o 
zonă a poeziei încifrate, 
ermetice sau ermetizante, 
care-și invocă factura 
prin numărul restrîns al 
persoanelor obișnuite să 
citească „poezia oa poe
zie". Știut este ad teoria 
comunicării atribuie poe
tului importanta sarcină

de a se face înțeles. Citi
torul Ii spune : iafă-mă, 
sînt aici, gata să-ți citesc 
versurile, dar nu uita că 
tu ești acela care trebuie 
să mă faci să pătrund 
tîlcul cuvintelor tale. Or, 
sînt poeți care se strădu
iesc să inverseze acest 
raport, să arunce asupra 
cititorului întreaga jes- 
ponsabilitate. Poetul — 
în căutările sale stilistice 
— efectuează deplasări 
de ton, are întorsături 
ironice, folosește mai des 
aluzia și mai rar afirma
ția : pe toate acestea, ci
titorul e ținut să le urmă
rească, să le identifice, 
i se pretinde să fie per
fect familiarizat cu „me
toda indirectă* de expri
mare. Desigur, nimeni nu 
poate să nege poetului 
dreptul de a întrebuința 
mal mult simbolul decît 
abstracția matematică, 
sugestia — mai mult de
cît declarația nemijlocită, 
metafora — mal mult de
cît afirmația directă ; to
tuși, formele încifrate, 
voit contorsionate, duc 
inevitabil la contuzie, la 
o expresie haotică și inco
erentă, deci neartistică

Rezultă, cred, destul de

limpede că — pentru a 
ii într-adevăr fertile, po
zitive — căutările trebuie 
să se centreze nu pe mij
loacele de expresie sau 
pe accentele iormale, ci 
pe sîmburele vital al con
ținutului, pe problemele 
centrale ale societății. 
Important a devenit — o 
spun din ce In ce mai 
mulți literați și artiști — 
nu să scrii un poem, un 
roman, sau să pictezi o 
pînză, sau să modelezi o 
statuie, sau să compui o 
simfonie : important e să 
exprimi un adevăr, o rea
litate, o lume. Și aș mai 
adăuga : un adevăr, o 
realitate, o lume hic et 
nune — aici și acum.

Așa stînd lucrurile, apa
re cu atît 
ideea unor 
împrumut, 
din propria 
din culturile străine, 
un loc comun, o chestiune 
de bun simț, dar mulți 
din esteticienii și criticii 
literari de primul rang au 
vrut s-o teoretizeze. „Cînd 
o operă de poezie sau 
un ciclu de opere poeti
ce s-a format — scria 
Benedetto Croce în Cultu
ră și viață morală — e 
cu neputință să continui 
acest ciclu prin căutări, 
prin imitare și variațluni 
în jurul acestor opere : 
pe acedstă cale nu se ob
ține decît așa-numita 
școală poetică, adică tur
ma servilă a epigonilor. 
Poezia nu dă naștere la 
poezie ; partenogeneza 
nu are loc ; e nevoie de 
intervenția ' elementului 
masculin, a ceea ce e 
real, pasional, practic, 
moral". In alți termeni, se

cit în inte- 
înăuntrul 
care a

mai absurdă 
căutări prin 
prin imitare, 

cultură sau 
E

cuvine ca originalitatea, 
noul expresiei artistice să 
fie căutate nu atît în afa
ra artistului, 
riorul său,
conștiinței sale, 
asimilat cu temeinicie e- 
lementele activității 
dale, ale realității, ale 
istoriei trăite.

„Importanța acordată 
conținutului unei opere de 
artă nu e niciodată prea 
mare”, obișnuia să spună 
Goethe și afirmația își 
păstrează valoarea intac
tă. Parafrazînd-o, am pu
tea scrie : căutările axa
te pe conținui nu sînt ni
ciodată îndestulătoare. 
Ar mai rămîne de preci
zat ce trebuie să se înțe
leagă prin conținut, cu 
riscul de a repeta lucruri 
știute : oamenii, activita 
tea lor productivă, satis
facțiile și nesatisfacțiile 
lor, eforturile 
și pragurile 
ceea ce se 
și ceea ce 
construit,

so-

de înnoire 
de inerție 

construiește 
rămîne de 

pasiunile și 
moravurile, idealurile eti
ce, exemplul celor care 
merg în frunte : pe scurt, 
societatea noastră, viața 
reală. Iată sensul a- 
devărat al oricărei cău 
țări a noului și a actua 
lului în artă, în literatură 
Iar pentru liniștirea este 
ților, conținutul nou 
modern, acfual, va deter 
mina forma nouă, moder 
nă, actuală cea mai po 
trfvită.

Cine vrea ca o oglindă 
să răsfrîngă un om fru
mos în loc de unul urît, 
nu schimbă oglinda — ci 
omul.

Florian POTRA

competiție științifică șrt 
construindu-și astfel o 
trambulină pentru relan
sarea la „centru*, într-un 
post mai înalt. Ei vin în, 
provincie hotărîți să ră- 
mînâ timpul minim nect- 
sar pentru satisfacerea 
acestei ambiții, vizînd din 
vreme locul „la centru" Ia 
care aspiră.

Care e însă „centrul*, 
loCul cel mai nimerit al 
consacrării valorilor ? Și 
cum se poate concepe. în 
societatea noastră, o com
petiția geografică a locu
lui de afirmare, cînd ros
tul și menirea celor de 
care ne ocupăm este toc
mai de a crea condițiile 
unei generale afirmări a 
talentului, a vocației, a 
personalității creatoare a 
cadrelor tinere ?

Sosiți la locul „supli
ciului* (văzut însă ca 
rampă de lansare !), a- 
cești pretinși specialiști 
se preocupă nu de bunul 
mers al instituției respec
tive, de stimularea si fruc
tificarea energiilor de aci, 
ci de folosirea forțelor lo
cale (șl, uneori, chiar a 
unor importante resurse 
materiale) pentru înălța
rea unor cetățui ale am
bițiilor personale, bine 
fortificate și îndreptate, în 
mod practic, împotriva u- 
nui climat cultural sănă
tos. Cadre tinere se tre
zesc aliniate, fără voia 
lor, unor interese exte
rioare, ale căror reflexe 
întunecă preocupările im
portante, majore ; apar 
contradicțiile, „grupulețe
le” antagoniste, se recon
stituie un vechi provincia
lism, cu toate tarele lui : 
adulația ia locul criticii, 
plagiatul crește nepedep
sit, lipsa de probitate pro
fesională se face simțită.

Evident, asemenea feno
mene sînt izolate, șl ele 
apar mai cu seamă acolo 
unde persistă încă, de
suet și nemofivat, „com
plexul de inferioritate pro
vincial”, pe care persona
jele amintite mizează. Cît 
de justificat e însă acest 
complex, ce acoperire 
reală posedă ? în ce mă
sură se mai poate vorbi, 
în epoca noastră, într-o 
societate ce-și pune-n 
mișcare toate pîrghiile 
creației colective, de un 
suport social al „comple
xului de provincie”, ecou 
al unui trecut de mult în
gropat 7 Orașele patriei 
noastre, transformate 
centre dinamice 
nomiei și culturii 
te. sînt pline azi 
lectuali valoroși,
mulți tineri, oameni de di
ferite profesii, inovatori, 
inventatori, savanți și ar
tiști cu renume, prețuiți și 
stimați pretutindeni. El 
n-au nici motivele, nici 
condițiile „complexului 
intelectual* sau .comple
xului de provincie". Sînt 
oameni care creează, im
pun culturii valori inedi
te ; oameni care dispun 
de instrumente perfecțio
nate ale științei și tehni
cii ; oameni care cerce
tează. călătoresc ee bucu
ră de o informare bogată, 
lărgindu-și mereu orizon
tul cunoașterii : ei nit mai 
sînt în condiția celor ce 
așteptau cîndva „nouta
tea" din Capitală, ci o iau 
direct din bibliotecă.

Veghind din timp, lup- 
tînd pentru afirmarea 
și dezvoltarea tuturor 
energiilor creatoare pen
tru Impunerea cu cu
raj a elementelor noi, 
sprijinind lupta sănătoasă 
de opinii — singura ce 
poate deschide ferestre 
largi, care să primeneas
că aerul — se poate asi
gura acel rodnic climat în 
care viata culturală să 
cunoască o înflorire deo
sebită, la nivelul de exi- 
Stență ăl zilelor noastre.

în 
ale eco- 
socialis- 
de inte- 
cei mai
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Solidaritate frățească 
cu lupta dreaptă a

eroicului popor vietnamez!
Mitingul de la Fabrica

Solidaritatea frățească a poporului 
nostru cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, protestul energic împotri
va agresiunii imperialismului ameri
can pe pfimîntul Vietnamului, au fost 
exprimate cu hotărîre în cadrul unui 
mitiuju care a avut loc luni la Fa
brica/de ciment din Bicaz.

N/itingul, la care au participat și 
rasmbri ai Ambasadei R. D. Vietnam 
1» București, a fost deschis de către 
/îng. Vflslle Olaru, membru al Comite
tului național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, directorul fabri
cii. Printre altele, vorbitorul a spus : 
„Imperialiștii americani, sfidînd cu 
cinism protestele opiniei publice mon
diale, au intensificat în ultimul tjmp 
actele lor de agresiune barbară în 
Vietnam. Dar. în ciuda uriașului po
tențial de război adus de S.U.A. m 
Vietnam, poporul vietnamez din sud 
și din nord dă lovituri puternice 
intenejiționiștilor. Colectivul fabricii 
noastre, alături de întregul popor ro
mân. îți exprimă indignarea față de 
acțiunile agresive ale imperialiștilor 
americani in Vietnam, transmite un 
fierbinte salut de solidaritate munci
torilor fabricii de ciment din Haifong 
și tuturor muncitorilor din R. D. Viet
nam și exprimă holărîrea nestrămutată 
a poporului român de a acorda în 
continuare ajutor politic, moral și ma
terial poporului vietnamez, pînă ia vic
toria finală a cauzei sale drepte.

Femeile din patria noastră — a 
spus în cuvîntul său funcționara 
Sofia Tătarii — își exprimă cu dreap
tă mînie protestul față de acțiunile 
agresive ale S.U,A. în Vietnam. Nu 
pot înșela pe nimeni declarațiile fă
țarnice despre „intenții pașnice" ale 
guvernului american. Aceste neabile 
manevre diplomatice vin în flagran
tă contradicție cu faptele. Poporul 
vietnamez șă fie lăsat să-și hotărască 
singur soarta, potrivit voinței și as
pirațiilor sale de libertate și indepen
dență națională.

Vizitele delegației Partidului 

Socialist Arab Baas
în cursul vizitei prietenești pe 

care o face în țara noastră, delega
ția Partidului Socialist Arab Baas 
a fost primita la C.C. al P.C.R. de 
către conducerile secțiilor organiza
torică, propagandă, presă-edituri și 
a avut o întîlnire cu reprezentanți 
ai Comitetului de Stat al Planifi
cării.

în București, delegația a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, precum

ȘTIRI SPORTIVE
9

La mondialele de hochei ROMANIA-ITALIA 7-2

Hocheiștii români au obținut o nouă victorie in cadrul grupei B a campio
natului mondial de la Viena. Aseară, ei au învins Italia cu 7—2 (*—1, 2—0. 
1—1). Azi, echipa noastră întîlnește Norvegia. Alte rezultate din grupa 
B : Polonia—Iugoslavia 3—3 ; Austria—Ungaria 5—4.

în grupa A, Cehoslovacia a învins R. D. Germană cu 6—0.

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI au cîștigat Ieri, la Bar
celona, primul meci cu Hispano Frances, din sferturile de finală ale C.C.E. 
Scor 3—1 (15—8, 15—2, 11—18, 15—10). Returul are loc azi, tot la Barcelona.

AZI PE STADIONUL „REPUBLICII", CUPLAJ FOTBALISTIC INTER
NAȚIONAL : România—Turcia (juniori), de la ora 18. în deschidere, ora 16 : 
Progresul București—Dunav Ruse.

AU FOST STABILITE SEMIFINALELE „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI" LA HANDBAL MASCULIN. Dinamo București întrinește pe 
Dukla Praga, iar V.F.L. Gummersbach (R.F.G.) pe Trud Moscova.

A ÎNCEPUT TURNEUL ZONAL 
DE ȘAH MASCULIN, de la Halle, la 
care participă 20 de jucători din 15 
țări. In prima rundă Victor Ciocîltea 
a întrerupt cu islandezul Kristinsson.

IN TURNEUL INTERNATIONAL 
DE ȘAH de la Belgrad, duminică a 
fost zi rezervată întreruptelor. în cla
sament conduce Zatulovskaia cu 6—5 
puncte, urmată de Iovanovici și Bela- 
mariei cu cite 6 puncte, Gaprindașvili 
și Bilek cu cîte 5,5 puncte, 
Konarkovska 5 puncte (1), Nicolau 5 
puncte, etc.

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE FOTBAL, echipa Belgiei a învins 
eu 5—0 (3—0) selecționata Luxem
burgului.

LA LEIPZIG s-a desfășurat returul 
meciului dintre echipele D. H. F. K. 
Leipzig și Dukla Praga, contînd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de ț4—9 (12—2), dar 
cehoslovacii s-au calificat în semi
finale deoarece primul joc le revenise

VALORIFICAREA OBIECTELOR DE METAL 

SCOASE DIN UZ
întreprinderea pentru co

lectarea metalelor achizițio
nează de la întreprinderile de 
stat utilaje casate, metale 
vechi feroase și neferoase. 
Plata acestora se face prin 
virament. întreprinderea achi
ziționează, de asemenea, di
ferite obiecte metalice de uz 
casnic deteriorate sau scoase 
din uz, aflate în posesia unor

de ciment din Bicaz
în cuvîntul său, tinărul muncitor 

Gică I.iiiiau a spus : Urmărind cu sen
timente de profundă solidaritate lupta 
eroică a tineretului și întregului po
por vietnamez pentru apărarea ființei 
sale naționale, tineretul din fabrica 
noastră își îndreaptă glasul său de 
protest împotriva agresiunii S.U.A. 
îi» Vietnam, cere încetarea ime
diată a bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam —- stat socialist suve
ran — retragerea tuturor trupelor in- 
tervenționisle de pe pămîntul Vietna
mului și restabilirea păcii în Vietnam, 
pe baza poziției afirmate în mod clar 
de către guvernul R. D. Vietnam și 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

A luat apoi cuvfnțuj Ho Tu Truc, 
secretar al Ambasadei R. D. Vietnam 
la București. El a exprimat mulțu
miri colectivului Fabricii de ciment 
din Bicaz, unitate înfrățită cu fabrica 
de ciment din Haifong, pentru soli
daritatea sa deplină cu clasa munci
toare și întregul popor vietnamez.

Poporul vietnamez — a spus vor
bitorul — dorește fierbinte pacea. Dar 
aceasta să fie o pace adevărată, care 
să asigure libertatea și independența 
poporului vietnamez, și nu o pace 
sub cizma invadatorilor americani.

Poziția în patru puncte a guvernu
lui R. P. Vietnam și Declarația în 
cinci puncte a Frontului Național de 
Eliberare corespund întrutotul spiri
tului fundamenta) al acordurilor de 
la Geneva și constituie singura baza 
de soluționare a problemei vietna
meze.

îl» încheiere, vorbitorul a exprimat 
mulțumiri Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului român 
pentru sprijinul și ajutorul prețios a- 
cordat poporului vietnamez.

Participanții la miting au adoptat 
o moțiune rife solidaritate frățească 
cu lupta dreaptă a poporului vietna
mez.

(Agerpres)

și uzina ..Semănătoarea", Fabrica 
de confecții „București", combinatul 
agroalimentar „30 Decembrie".

în cursul călătoriei pe care a fă
cut-o in regiunile Brașov și Ploiești 
delegația a avut o intiinire la Co
mitetul regional al P.C.R. Brașov, 
a vizitat, uzina „Tractorul", G.A.S. 
Prejmer, stațiunea climaterică Po
iana și orașul Brașov, rafinăria 
Brazi, Combinatul petrochimic Plo
iești, Uzina de utilaj petrolier „1 
Mai“ și Muzeul Doftana.

la o diferență mai mare (scor: 
21—10).

ÎN SALA „COUBERTIN” din Paris 
a luat sfirșit competiția internațio
nală masculină de floretă „Cupa 
Adrian Rommel". Victoria a revenit 
maghiarului Sandor Szabo, care a to
talizat 5 victorii. In optimile de finală 
florestistul român Țiu a fost elimi
nat de polonezul Wojda. Dimont l-a 
învins pe Drîmbă cu 3—5, 5—1, a—3 
in sferturile de finală.

TURNEUL DE TENIS DE LA CA
RACAS a fost cîștigat de iugoslavul 
Nikola Pilici, care l-a învins în finală 
cu 4—6. 7—5, 6—0. 4—6, 6—1 pe mexi
canul Rafael Osuna.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
BULGARIEI, care se pregătește în 
vederea meciului pe care-1 va susține 
la 22 martie la Hanovra cu echipa 
R.F. a Germaniei, a susținut la Sofia 
un meci de verificare în compania e- 
chipei Daugava Riga. Fotbaliștii bul
gari au învins cu 1—0. Gazdele au ali
niat următoarea formație: Simenov — 
Gaidarski, Dimitrov, Gaganelov, Pe- 
nev — Jecev, Jecov — Bonev, Aspa- 
ruhov, Davidov, Dermenjiev.

persoane particular». O gamă 
variată de asemenea obitcte, 
începînd cu cutiile de conser
ve, bucăți de tablă, cazane, 
calorifere etc., se predau con
tra plată imediată fi» depozi
telor întreprinderii pentru co
lectarea metalelor, fie coope
rativelor d» consum sau colec
torilor autorizați.

Plecarea tovarășului
în R. D.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții rom i- 
ne în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică și 
tehnico-științîficâ dintre Republică 
Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, a plecat luni 
dimineața la Berlin, unde va avea 
convorbiri cu Julius Balkow, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., președintele părții 
germane în Comisia mixtă guver
namentală privind dezvoltarea co
operării economice șl tehnico- 
șliințifice dintre cele două țări.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri este însoțit de cadre de 
conducere din unele ministere eco
nomice.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Petre Bla-

înapoierea din Iran a tovarășului Gheorghe Cioară
Luni după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venitul djp Iran, dele
gația guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, care a purtat dis

Cronica

zilei
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
CONDUSE DE MINISTRUL 

PENTRU INDUSTRIA UȘOARA 
DIN R. P. BULGARIA

La invitația ministrului indus
triei ușoare, Alexandru Sencovici, 
lupi a șosit în Capitală o delega
ție condusă de Dora Belceva, mi
nistrul pentru industria ușoară din 
R. P. Bulgaria, Cei dpi miniștri 
vor avea convorbiri în vederea lăr
girii colaborării și cooperării în a- 
cest domeniu între cele două țări.

★
în sala Teatrului de stat din Ora

dea a avut loc luni un concert sim
fonic extraordinar prezentat de or
chestra simfonică din localitate, la 
care și-a dat " concursul pianista 
Zlata Feller din Iugoslavia. Or
chestra. dirijată de.. I<Jrvjp Acel, a 
interpretat Concertul’ pentru or
chestră de cameră de Brînduș, Con
certul pentru pian și orchestră în 
mi bemol major K.V. 482 de Mo
zart și Istoria unui soldat deStra- 
winski.

. (Agerpres)

(Urinare din pag. I)

Stranie mentalitate ! Dacă 
tovarășul Moș ar fi trebuit 
să dea din propriul buzu
nar, nu cîteva sute de mii, 
ci cîteva sute de lei, tot așa 
ar fi raționat ? Unii condu
cători de întreprinderi, in
stituții „s-au obișnuit" în- 
tr-atît cu pagubele aduse 
avutului obștesc, incit nu le 
mai consideră pagube decit 
atunci cînd afectează pro
priul buzunar.

De cele mai multe ori, 
paguba nu a fost „opera" 
unui singur ins. Cineva 
face o prostie, dar este și 
datoria celorlalți să sesi
zeze la timp, să ia măsuri 
pînă nu se ajunge la pier
deri bănești. Există o în
treagă filieră obligată să 
bareze căile de acces ale 
celor care irosesc banii sta
tului, Legea spune clar că 
angajații cu funcții de răs
pundere poartă răspunderea 
■materială integrali, atunci 
cînd nesocotirea obligații
lor lor de serviciu aduce 
pagube unității socialiste, 
cînd nu iau măsurile de si
guranță necesare gospodă
ririi bunurilor. Care-i răs
punderea directorului, șe
fului de serviciu, ingineru- 
lui-șef, contabilului dintr-o 
întreprindere, dacă sub 
ochii lor se păgubește avu
tul obștesc ? Care este răs
punderea direcțiilor de re
sort, a conducerilor minis
terelor care avizează fără 
discernămînt proiecte de
fectuoase pentru lucrări de 
milioane ?

Este normal ca cei care 
tolerează asemenea daune 
să fie în aceeași măsură, 
răspunzători cu cei care au 
provocat paguba. De altfel, 
directorul, inginerul-șef, 
contabilul care admite ase
menea daune simte această 
responsabilitate dar, în loc 
să releve deschis cauzele, 
de multe ori este înclinat 
s-o mușamalizeze, încer- 
cînd s-o treacă în contul 
statului. Altfel nu se expli
că de ce pentru acoperirea 
făptașilor și a pagubei, mi
nisterele și organele finan
ciare de control șînt adesea 
„bombardate" cu o verita
bilă avalanșă de explicații, 
justificări, apeluri la „cau
ze obiective". Problema 
care se pune este o mai 
mare grijă acordată fiecă
rei investiții, fiecărei lu
crări, indiferent de valoa
rea ei, un mai mare spirit 
de răspundere și competen
ță, in toate compartimen
tele activității instituției 
respective — în așa fel incit 
să se evite, total, tendințele 
de încălcare a legilor finan
ciare. greșelile care pot 
provoca daune avutului ob

jovici, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, Va- 
sile Gliga, adjunct al ■ ministrului 
afacerilor externe, precum și Ewald 
Moldt, ambasadorul R. D. Germane 
la București, șj membri ai amba
sadei.

★
Pe aeroportul Schonefeld, oas

peții români au fost intîmpinați de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Julius Balkow. de 
Walter Halbritțer, președintele Co
mitetului de stât pentru prețuri de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, și 
alte persoane oficiale. De asemenea, 
a fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în R.D.G., 
dr. ing. Nicolae Ghenea, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

cuții, în vederea dezvoltării în 
continuare a colaborării economice 
și cooperării tehnico-științifice 
dintre România și Iran-

(Agerpres)

Manifestări consacrate
aniversării
răscoalei din 1907

CRAIOVA. -- Cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de ia răscoala ță
ranilor din 1907, lupi după-amiază 
a avut loc la Craiova, îfl sala Tea
trului Național, o adunare comemo
rativă. Despre însemnătatea istorică 
a evenimentelor de la 1907 a ver- 
hit Ioana Stănpoveanu, vicepreședin
te al sfatului popular regional- A 
fost apoi prezentat un program ar
tistic.

în aceeași zi, în 27 de sate din 
regiunea Oltenia au fost așezate 
plăci comemorative.

CLUJ. — O adunare comemorati
vă a avut loc și la Teatrul Național 
din Cluj. Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de Clement Rusu, președintele 
sfatului popular regional. Despre eve
nimentele din primăvara anului 1907 
a vorbit lori Murășan, vicepreședinte 
al sfatului popular al regiunii. Par
ticipanții, oameni de știință și cultură, 
studenți. oameni ai muncii din insti
tuțiile și întreprinderile orașului au a- 
sistat apoi la un spectacol prezentat 
de artiști de frunte din localitate.

(Agerpres)

ștesc. Normal este ca atunci 
cînd ele se produc, să le su
porte și cei care le-au fa
cilitat, conștient sau nu. Nu 
există nici o scuză pentru 
acești „mîncători de bani", 
gata oricînd să arunce în 
spinarea statului rezultatul 
incompetenței și dezintere
sului lor. (Din scrisoarea 
trimisă de ION BARBU, 
economist din Cluj).

IPROCHIM-Bucureștl a 
proiectat, pentru întreprin
derea orășenească de indus
trie locală „Victoria" din 
Craiova, o stație de captare 
și îmbuteliere a bioxidului 
de carbon. Instalația a fost 

De ce trebuie să plătească 
statul și nu vinovatul ?
proiectată pe baza studiului 
și documentației date de 
Sfatul popular regional Ol
tenia (adresa nr. 29.900/1959), 
— documentație întocmită 
superficial fără a se analiza 
temeinic utilitatea lucrării, 
și fără să se evalueze a- 
tent construcția. în final, 
fabrica a „mîncat" 2 622 368 
lei, nedevenind însă utiliza
bilă. deoarece o parte din 
mașinile și utilajele cu care 
a fost dotată nu corespun
deau necesităților practice. 
Discuțiile dintre beneficiar 
și proiectant au durat luni 
de zile, timp în care fabri
ca a stat sau a dat o pro
ducție minimă. Cazul a fost 
deferit Arbitrajului de Stat, 
care a stabilit că „nu exis
tă vreun raport de cauza
litate între daunele pre
tinse de beneficiar și lip
surile tehnice ale instala
ției, întrucît nerealizarea 
producției scontate a fost 
determinată de o serie de 
fapte imputabile beneficia
rului".

Deci, beneficiarul — 
respectiv sfatul popular — 
a procedat eu mare ușurin
ță cînd a trecut la reali
zarea acestei investiții. (De 
curînd, o expertiză a 
IPRAN — București a ară
tat că sînt necesare modifi
cări radicale, ceea ce va 
duce la cheltuieli suplimen
tare de peste 2 000 OQO lei). 
Trebuia să se știe din capul 
locului care sînt posibilită
țile de realizare ale aces
tei unitâțj, posibilitățile 
tehnice ; consiliul tehnico- 
științific al Sfatului popu
lar regional Oltenia era o-

Pentru 

iubitorii 

de flori
în curînd, în ghivecele și lă- 

dițele de pe balcoane vor în
flori primele flori; pe tera
sele cofetăriilor și restauran
telor se vor ivi jardinierele; 
Jn grădinițele din fața case
lor, in spațiile din preajma în
treprinderilor și instituțiilor va 
începe amenajarea straturi
lor. întreprinderea horticolă 
„1 Mai" din Capitală stă la 
dispoziția celor interesați — 
întreprinderi sau simpli ce
tățeni — cu răsaduri de flori 
de primăvară dintre cele mai 
frumoase: pansele, părăluțe, 
miozotis, begonii și petunii. 
Ele pot constitui primele ele
mente ale unor „grădini sus
pendate" în balcoane sau ale 
unor covoare de flori așter
nut» peste straturi. Lucrători 
calificați amenajează, la ce
rere, jardiniere și grădini, Co
menzile se primesc la sediul 
întreprinderii din Bd. Schitu 
Mdgureanu nr. 10, telefon 
13.53.15.

HOTELUL „EUROPA" 

ÎN SEZONUL

DE PRIMĂVARĂ
Elegantul hotel „Europa* djn 

Eforie Nord funcționează și în 
sezonul de primăvară. Res
taurantul de la parter, des
chis zilnic între orele 7 și 2 
noaptea, servește o gamă va
riată de preparate culinare și 
grătar, precum și un excelent 
„Vin al casei" din renumitele 
podgorii dobrogene. Saloane
le pentru organizarea diferi
telor reuniuni și banchete se 
înscriu în ambianța unuia din
tre hotelurile moderne, con
fortabile.

în fiecare seară cintă aici 
orchestra maghiară de muzică 
ușoară „Echo".

bligat să admită proiectul 
numai după o analiză te
meinică, minuțioasă, ceea 
ce ar fi dus fie la renun
țarea construcției, fie la 
refacerea proiectului, și 
deci la economisirea unor 
sume importante. Este ușor 
să constați că nu e bine fă
cut un lucru, să ceri alte 
investiții, cînd cpțișideri că 
vistieria statului are destui 
bani, cînd nu dai niciun 
leu din buzunar. De ce oare 
să plătească statul pentru 
incompetenta și dezintere
sul celor care în primul 
rînd trebuiau să-și justifice 
postul prin competență și

tente. Organele judiciare 
se lovesc de „certificate de 
bună purtare", eliberate 
fără discernămînt, chiar 
Cînd e vorba de un om 
care a irosit mari sume de 
bani prin nepricepere. Unii 
conducători nu se simt vi- 
novați că în întreprinderi
le lor se produc pagube din 
cauza incompetenței unuia 
sau altuia dintre salariați, 
sau că se produc sustrageri 
din avutul întreprinderii.

Sînt și conducători de 
unitate care angajează, pen
tru a minui sau păstra bani 
și valori proprietate socia
listă, infractori care au mai

răspundere față de fondu
rile menite să producă va
lori, nu să se irosească ?

Scriindu-ne despre acest 
caz, corespondentul volun
tar SANDU IVAN își pune 
întrebarea : „Oare nu se 
pot înfhide odată ușile prin 
care cei ce păgubesc avu
tul statului reușesc să se 
strecoare din fața legii ?“

Am transmis această în
trebare tovarășului SEVER 
GEORGESCU. adjunet al 
procurorului general al Re
publicii Socialiste Româ
nia, care ne-a spus :

— Multe din cazurile 
care duc la irosirea bani
lor statului nu ajung în 
fața justiției. De fiecare 
dată se găsește o „casare", 
un capitol de „pierderi jus
tificate". Pentru preveni
rea și combatere^ unor a- 
semenea fapte este necesar 
să se aplice cu mai multă 
fermitate dispozițiile din 
legile noastre care stabi
lesc răspunderi materiale 
sau disciplinare pentru cei 
care își încalcă sarcinile 
de serviciu ; pe de altă 
parte, se simte și necesi
tatea de a se aduce unele 
îmbunătățiri și adaptări 
legilor în vigoare care, în 
unele privințe, nu mai co
respund actualului stadiu 
de dezvoltare socială, ne
cesității asigurării apărării 
eficiente a proprietății so
cialiste.

Se manifestă pe alocuri o 
condamnabilă ușurință in 
angajarea și numirea in 
posturi de gestiune a unor 
persoane lipsite d» simț de 
răspundere sau incompe

suferit condamnări penale. 
Două exemple ni se par 
elocvente : angajarea și ți
nerea la mare cinste a lui 
Octavian Ciulin (contabil 
șef la întreprinderea de 
colectarea și industrializa
rea laptelui — Balș), care 
avea mai multe condamnări 
penale pentru jefuirea a- 
vutului obștesc și care a 
făcut să „dispară” suma de 
62 500 de lei, precum și re 
reangajarea, după două 
condamnări succesive, a 
gestionarului Jorj Mocanu 
la întreprinderea de moră- 
rit „Bicazul" din Bacău. 
Angajarea lor nu dovedește 
o atitudine de toleranță și 
iresponsabilitate ?

— Dacă în asemenea ca
zuri, pentru cei care i-au 
angajat nu totdeauna inter
vine răspunderea penală, 
materială sau disciplinară 
cum rămîne insă cu răspun
derea cetățenească ?

— Răspunderea cetățe

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
ZAHARIA TĂNASE

Luni la amiază au avut loc fu
neraliile tovarășului Zaharia Tă- 
nase, vechi militant al mișcării 
muncitorești și socialiste din Ro
mânia.

La Casa de culturii a tineretului 
din raionul 30 Decembrie, uncie a 
fost depus sicriul cu corpul neîn
suflețit al tovarășului Zaharia Tă- 
nase, numeroși activiști de partid, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene au venit 
să-și ia rămas bun de la cel dis
părut.

La catafalc erau depuse coroane 
de flori din partea C.C. al P.C.R., 
Biroului Marii Adunări Națio
nale, Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor, Co
mitetului orășenesc București al 
P.C.R,. Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului 
București, a unor întreprinderi 
din Capitală. în cursul dimi
neții au făcut de gardă acti
viști de partid, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, oameni ai muncii.

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Constantin Drăgan, Ștefan 
Voitec, Petre Blajnvicî, Ion Pas, 
Constantin Mateescu, Petre Con- 
ștaptinescu-Iași, Marin Rădoi și 
Petre Drăgoescu.

La cimitirul Bellu din Capitală 
a avut loc adunarea de doliu.

Aducînd defunctului un ultim 
salut din Partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a Biroului Marii Adunări Naționa
le și a vechilor săi tovarăși de 
luptă, țqvarășțtj Ștefan Voitec a 
evocat chipul luminos, înaltele în
sușiri morale, activitatea revoluțio
nară a tovarășului Zaharia Tă- 
nase.

Ca muncitor și militant conștient 
— a spus vorbitorul — tovarășul 
Zaharia Tănase a participat de-a 
lungul a șase decenii la luptele și 
acțiunile clasei muncitoare. în 
anii furtunoși de după primul 
război mondial, el s-a situat 
în primele rînduri ale luptei 
pentru drepturi și libertăți demo
cratice, El s-a aflat printre con
ducătorii grevei generale din oc
tombrie 1920, fapt pentru care a 
fost arestat și condamnat. Ziarist 
combativ, vorbitor înflăcărat, con
ferențiar documentat, totdeauna 
ascultat cu drag de mase, nu și-a 
precupețit niciodată timpul și li
niștea pentru a-.și aduce contribu
ția la ridicarea politică și culturală 
_a muncitorimii.

în zilele întunecate ale dictaturii 
fascjste și războiului, fiind în con
ducerea Partidului Social-Demo- 
q'ât, tovarășul Zaharia Tănase și-a 
adus din plin contribuția la înche
garea unității de acțiune a social- 
democraților și comuniștilor, la fău
rirea Frontului Unic Muncitoresc. 
După eliberarea patriei, a con
tinuat să militeze fără odihnă pen
tru consolidarea unității de acțiu
ne, pentru lichidarea definitivă a 
sciziunii și crearea condițiilor ne
cesare unificării depline politice, 

nească lipsește acolo unde 
banii statului sînt socotiți ai 
nimănui. Dacă la unii lip
sește aceasta, este absolut 
necesar să intervină altă 
răspundere — cea prevăzu
tă de lege. Iată de ce tre
buie îmbunătățită actuala 
legislație, in care să se pre
cizeze, în mod deosebit, o- 
bligațlile ce revin șefilor 
de unități socialiste in 
chivernisirea fondurilor, 
pentru a nu mai suporta 
statul efectele nechibzuin- 
ței sau incapacității.

Este foarte firesc ca șe
ful unei instituții să răs
pundă, în ultimă instanță, 
în fața forurilor superioare 
și a societății pentru cel 
care-i angajează. Răspunde 
pentru competența, probita
tea morală a salariațiloi 
cărora le-a încredințat va
lori materiale sau bănești. 
Se poate spune că încă din 
prima zi, noul salariat tre
buie să se știe controlat, 
observat, să simtă întreaga 
răspundere pentru felul în 
care mînuiește bunurile în
credințate. Misiunea șefului 
instituției este de a verifica 
permanent modul in care se 
achită salariații din subor
dine de obligațiile ce le re
vin, să constate imediat 
„breșele" prin care se pot 
strecura pierderi bănești, să 
depisteze și să înlăture din 
toate verigile activității pe 
care o conduce incompeten
ta și lipsa de răspundere. 
Un asemenea conducător 
care are sub ordinea sa oa
meni incompetenți, slab 
pregătiți, trebuie să răs
pundă și el, alături de a- 
ceștia, atunci cînd s-a pro
dus o pagubă.

In aprilie 1966 s-au adus 
din import două mașini de 
echilibrat rotoare de mașini 
electrice. Au fost repartiza
te la Brașov, dar după 3 
luni s-a hotărît transfera
rea lor la Craiova. încă 
din această fază, se poate 
deduce cu cită grijă, cu cit 
discernămînt a fost făcută 
această comandă căreia nici 
nu i se știa precis destina
ția. Transportul de la Bra
șov la Craiova a stat sub 
semnul acelorași incertitu
dini și tergiversări. Lucră
rile de montare au întîrziat 
cîteva luni (tot din motive

...Scrisorile cititorilor, care ne sesizează asemenea neajunsuri, revin tot mai des 
cu întrebarea : de ce trebuie să suporte statul incompetența, reaua credință, superfi
cialitatea, necinstea unor funcționari a căror misiune s-ar cuveni să fie tocmai 
grija pentru avutul obștesc ? Cu mare acuitate se pune azi problema competentei, 
a capacității de a gospodări bine flecare leu.

Este datoria cadrelor de răspundere din întreprinderi și instituții, a organelor 
financiare de a stabili precis daunele materiale provocate din greșeli., superficialitate, 
nechibzuință, și de a le imputa — fără ezitare — vinovaților și celor care au facilitat 
paguba. Este un act de. echitate socială ca daunele să fie suportate nu de societate, 
de stat, ci de vinovați. Pagubele aduse se răsfrîng asupra tuturor, lovesc în interesele 
întregului popor preocupat de buna gospodărire șl sporire a avutului obștesc — baza 
ridicării nivelului său de viață. Stabilirea răspunderii, imputarea pagubei celor vino
vați vor avea in același timp și un rol educativ, atit pentru cei în cauză cit și pentru 
întregul colectiv de muncă al întreprinderii sau instituției respective — demonstrind 
practic că lipsa de răspundere și nechibzuință in gospodărirea bunului statului se 
plătește — va contribui la înlăturarea formalismului și a superficialității in muncă, va 
închide astfel asemenea „canale" prin care se irosesc banii statului, ai poporului,

organizatorice și ideologică a miș
cării muncitorești din țara noastră, 
pe baza de granit a marxism-leni- 
nismului.

în cadrul primului gtfvern demo
cratic de la 6 martie 1945, ca de
putat in mai multe legislaturi ale 
Marii Adunări Naționale a țării, ca 
membru al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, in toate celelalte 
munci de răspundere ce i-au fost 
încredințate, el a desfășurat, neîn
trerupt o activitate rodnică, pă
trunsă de înalt spirit de răspundere 
față de interesele clasei munci
toare și ale poporului român.

Ales la Congresul din februario* 
11'48 al partidului în Comitetul 
Central și supleant in Biroul său 
Politic, apoi membru al Comisiei 
Centrale de Revizie pînă în anul 
1965, a desfășurat o activitate sus
ținută pentru întărirea partidului, 
pentru traducerea in viață a liniei 
politice de construire a socialismu
lui.

Tovarășul Zaharia Tănase — a 
spus vorbitorul în încheiere — 
care a cunoscut anii grei ai exploa
tării și prigoanei, dar și anii lumi
noși aj luptei înflăcărate pentru 
făurirea societății socialisto, rămî- 
ne o nobilă figură de patriot și 
militant proletar.

în continuare, la adunarea de 
doliu a vorbit tovarășul Marin Ră- 
doi, secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R. Aducînd 
un ultim omagiu defunctului, vor
bitorul a spus : Tovarășul Zaharia 
Tănase s-a format la școala mun
cit în rîndurile muncitorimii cefe
riste, care a dat atitea cadre de 
militanți credincioși cauzei socia
lismului. Simțind de mic viața 
grea pe care o trăia masa munci
torilor, s-a încadrat la vîrsta ele 
numai 18 ani în mișcarea munci
torească, devenind membru al Par
tidului Social-Democrat și unul 
dintre activiștii de seamă ai mișcă
rii sindicale din România. Cei care 
au luptat alături de tovarășul Za- 
haria Tănase își amintesc că în ac
tivitatea sa a militat neobosit pen
tru apărarea intereselor clasei 
muncitoare, pentru revendicările ei.

Referindu-se la contribuția adu
să de cel dispărut în făurirea 
Frontului unic muncitoresc și a 
partidului unic al clasei muncitoa
re, la democratizarea țării, instau
rarea puterii populare și la refa
cerea economiei naționale, după 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist, la activitatea desfășurată în 
cadrul Partidului Comunist Român, 
vorbitorul a relevat principialita
tea și înaltul spirit de răspundere 
care au caracterizat munca celui 
dispărut în realizarea sarcinilor în
credințate, pentru înfăptuirea poli
ticii partidului de făurire a Româ
niei socialiste.

După adunarea de doliu, în acor
durile Internaționalei, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al tovarășului 
Zaharia Tănase a fost depus în 
criptă. Au răsunat salve trase de 
o companie de onoare.

(Agerpres)

„obiective"), recepția făcîn- 
du-se de-abia în ianuarie 
1967, adică după aproape un 
an ! în tot acest timp, s-a 
păgubit, prin neutilizarea 
mașinilor, ca și prin trans
portul și uzura provocate 
de insuficienta grijă pentru 
ambalarea și întreținerea 
lor. Cum pot fi încadrate 
în legi aceste acțiuni care 
aduc pagube statului ?

N-ar fi oare timpul ca le
gislația noastră socialistă să 
includă, in acest sens, unele 
paragrafe — eventuale com
pletări — de natură să în
tărească și pe această cale, 
răspunderea celor care dau 
naștere la situații de genul 
celor de mai sus ?

Nu de puține ori, chiar 
forurile tutelare sau finan
ciare care controlează ca
zurile de încălcare a disci
plinei de plan și financiara 
fac concesii superficialității 
și lipsei de răspundere. Da 
obicei, la sesizările cores
pondenților, primim „adre
se" prin care se confirmă 
cele relatate de corespon
dent și nl se exprimă mul
țumiri pentru... ajutorul a- 
cordat. Apoi, se adaugă fap
tul că s-au luat măsuri ca 
pe viitor... Iată un exemplu 
semnificativ, tocmai prin 
caracterul său... banal. Con- 
tabilului-șef Ion Bărbu- 
lescu, de la întreprinde
rea poligrafică „Oltenia", 
care ani de zile a folosit 
în scopuri personale mași
na instituției, i s-a dat o 
„mustrare"; nimeni din 
conducerea Trustului între
prinderilor poligrafice nu 
s-a gindit să-i impute, in 
primul rind, costul benzi
nei, uzajul mașinii, cheltu
ielile făcute cu ocazia unor 
„deplasări” fictive.

Paul Coriolan, director 
în Direcția comercială re
gională Argeș, și-a făcut 
mobilă la I.R.U.C. Pitești și 
n-a plătit nici un sfert din 
costul ei. In adresa Minis
terului Comerțului Interior, 
semnată de ing. I. Eftimie, 
se spune : „S-ău luat măsu
rile care s-au impus". Dar 
despre plata diferenței, ni
mic.



viața internațională
Solidaritate cu

lupta poporului

vietnamez /
ROMA. La numeroase mitin- 
care au avut loc la Roma, Mi- 
și în alte orașe ale Italiei au 
strînse mii de semnături pe

•
guri 
lano 
fost 
un apel adresat parlamentului ita
lian. Acest document cheamă par
lamentul țării să determine guver
nul italian de a se desolidariza de 
politica S.U.A. în Asia de sud-est 
și de a întreprinde acțiuni concrete 
in vederea încetării războiului din 
Vietnam.

• NEW YORK. 
„Arta împotriva 
Vietnam11, la New 
chis o expoziție 
pictură, sculptură și fotografii re
alizate de artiști americani. Or
ganizatorii expoziției au declarat 
că ea reprezintă o manifestare de 
protest împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam. La închiderea expo
ziției — peste o lună — va avea 
loc o licitație, sumele strînse din 
vânzarea operelor expuse urmînd 
să fie vărsate unui fond de ajuto
rare a copiilor vietnamezi ce au că
zut victime bombelor americane.

« LONDRA. In capitala Marii 
Britanii au avut loc duminică cîte- 
va demonstrații împotriva bombar
damentelor asupra R. D. Vietnam 
și a operațiunilor militare în Asia 
de sud-est.

Sub denumirea 
războiului din 
York s-a des- 
a lucrărilor de

Președintele Nasser despre
• 1relațiile dintre R.A.U. și S.U.A.

CAIRO 20 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută redactorului-șef 
al ziarului libanez „Al Chaab", 
președintele Gamal Abdel . Nasser 
a evocat stadiul actual al relațiilor 
dintre R.A.U. și Statele Unite 
Americii. El a formulat critici
adresa politicii americane față de 
lumea arabă. „Noi am făcut cunos
cut americanilor, a precizat vorbi
torul, că nu mai avem nevoie de 
grîul lor întrucît a trecut un an 
fără să fi răspuns la cererea noas-

ale 
la

tră. Vom proceda la reducerea 
cheltuielilor și vom afecta o mare 
Cantitate de valută pentru cumpă
rarea de grîu din alte țări. Inde
pendența și revoluția noastră tre
buie apărate cu orice preț".

Președintele Nasser a condamnat, 
de asemenea, politica S.U.A. în 
Vietnam, arătînd că guvernul a- 
merican trebuie să ordone înceta
rea bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam.

Situația din Aden obiectul 
unor dezbateri furtunoase

LONDRA 20 (Agerpres). — în 
Camera Comunelor au avut loc 
luni după-amiază dezbateri privi
toare la situația din Aden și Fe
derația Arabiei de sud. Vorbind 
în numele opoziției conservatoare, 
fostul ministru al coloniilor, Dun
can Sandys, a criticat politica gu
vernului căruia i-a reproșat că nu

Intensificarea agresiunii 
din Vietnam — obiectivul
conferinței de la Guam

ar sprijini în suficientă măsură 
elementele probritanice din teri
toriile Arabiei de sud.

In numele guvernului a luat cu- 
vîntul ministrul de externe, George 
Brown, care a afirmat că ar fițîn 

'curs diverse studii și tratative în 
vederea elaborării viitoarei struc
turi constituționale a Federației. 
Sperăm, a spus Brown, ca după 
consultări cu misiunea O.N.U. să 
realizăm un acord cu guvernul Fe
derației (compus din politicieni 
probritanici) și să prezentăm o 
Carte Albă parlamentului. Contrar 
unor așteptări, Brown nu a dat 

. nici un indiciu mai precis asupra 
datei proclamării independenței 
Adenului.

Dezbaterile au fost furtunoase, 
reprezentanții guvernului și ai o- 
poziției schimbind deseori replici 
violente.

TRATATIVE Date preliminare

MOSCOVA 20 — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
20 martie au început tratative cu 
privire la protocolul suplimentar, 
la planul de colaborare cult.ural- 
științifică dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Sovie
tică pe anul 1967.

Delegația română este, condusă 
de Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., iar cea sovietică de I. N. 
Medvedev, vicepreședinte al Co
mitetului pentru legături culturale 
cu țările străine de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA
.£

intrevedereL.Brejnev
J. Klaus

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
20 martie, Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a pri
mit pe dr. Josef Klaus, cancelar 
federal al Austriei, care se află în
tr-o vizită oficială în U.R.S.S. și a 
avut cu el o convorbire. Au parti
cipat Andrei Gromîko și Lu.jo Ton
ele, miniștrii afacerilor externe ai 
celor două țări.

Ambasadorul Austriei a oferit 
luni o recepție la care au luat parte 
Alexei Kosighin, președintele Con
siliului de Mțni^tri al U.R.S.S., și 
alte persoane-dficîale.

româno-engleze
LONDRA 20 — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
în urma tratativelor care au avut 
loc la Londra a fost semnat la 20 
martie programul de schimburi în 
domeniile științei, învățâmîntului 
și culturii între Republica Socia
listă România și Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord 
pe perioada 1 aprilie 1967-31 mar
tie 1969.

Noul program prevede vizite re
ciproce de oameni de știință și cer
cetători științifici, schimburi de 
cadre didactice și de specialiști în 
domeniul agriculturii, vizite ale 
unor oameni de cultură și artă, 
schimburi de formații artistice, d,e 
expoziții, cărți și publicații, cola
borarea în domeniul cinematogra
fiei, radiodifuziunii etc.

Din partea română programul a 
fost semnat de Vasile Pungan, am
basadorul țării noastre la Londra, 
iar din partea britanică de C. E. 
King, subsecretar de stat adjunct 
la Foreign Office.

SIERRA LEONE

Partidul de opoziție
i
i învingător in alegeri

ale alegerilor
din R. P. Ungară

BUDAPESTA
Potrivit unor 
transmise de agenția M.T.I., la a- 
legerile de deputați în Adunarea 
de Stat și în organele locale ale 
puterii de Stat, desfășurate dumi
nică în R. P. Ungară, au participat 
peste 7 milioane persoane, adică 
aproximativ 96,5 la sută din cei

20 ( 
date

(Agerpres). — 
: preliminare

înscriși pe listele electorale. Candi- 
dații Frontului patriotic popular au 
primit în diferitele circumscripții 
electorale între 95 și 99 la sută din 
voturi.

Rezultatele definitive ale alege
rilor vor fi date publicității la 21 
martie.

Noua organizare
comunală a Algeriei

(Urmare din pag. I)

Luni a început pe insula Guan 
conferința la nivel înalt americano- 
sud-vietnameză.

Conferința se deschide în con
dițiile cînd, sfidind cererile tot mai 
insistente ale opiniei publice de a 
se pune capăt bombardamentelor 
asupra teritoriului R. D, Vietnam, 
de a se curma agresiunea împo
triva poporului vietnamez, Wa
shingtonul a ordonat intensificarea 
acțiunilor militare pe întreg teri
toriul Vietnamului. In hărțile ope
raționale ale piloților americani 
au fost însemnate ca obiective ce 
urmează a fi distruse întreprin
deri industriale, centrale electrice ; 
au fost minate o serie de rîuri 
nord-vietnameze. S-au intensificat 
atacurile de pe navele flotei a 
VH-a din Pacific asupra coastei 
nord-vietnameze, asupra zonei de
militarizate, precum șl asupra sa
telor din Vietnamul de sud, unde 
operează sistematic bombardiere 
„B-52”.

Honolulu — Manila — Guan. Trei 
puncte în Pacific, trei escale, în in
terval de un an, în spirala agre
siunii contra poporului vietnamez, 
întrunirile precedente de la Hono
lulu și Manila (prima — în luna 
februarie 1966, a doua — în octom
brie) au marcat la vremea respec
tivă, prin măsurile adoptate, inten
sificarea războiului de agresiune. 
„Marele consiliu de război" des
chis ieri la Guam are aceeași me
nire. A precizat-o însuși președin
tele Johnson încă la coborîrea din 

. avion, deși cu alte cuvinte : „vom 
examina turnura pe care o va lua 
efortul militar în Vietnam". O serie 
de corespondenți occidentali, citind 
surse apropiate Casei Albe, se ex
primă mai puțin diplomatic : „To
tul îndreptățește concluzia că se 
vor lua hotărîrl în sensul unei a- 
gravări a escaladării, că bom
bardamentele vor fi, fără îndoială, 
intensificate", scrie agenția France 
Presse. „Principalul obiectiv este 
să se scoată în evidență caracte
rul de urgență al efortului de răz
boi" — constată Reuter. (In ajunul 
conferinței Camera reprezentanți
lor a votat suplimentarea cu 4,5 
miliarde dolari a cheltuielilor de 
război pe anul în curs). Iată și a- 
precierea comentatorului agenției 
Associated Press : „Președintele 
este hotărît să intensifice acțiunile 
militare pină la un punct culmi
nant, dacă va fi posibil, în cursul 
acestui an".

Rețin atenția cîteva „surprize" 
pe care le-a rezervat întrunirea de 
la Guam și cîteva „coincidențe 
ciudate", cum le numește „Le Fi
garo".

Din seria „surprizelor", prima ce 
s-a impus în ordine cronologică a 
fost metamorfozarea conferinței : 
inițial „exclusiv americană", ea a 
devenit brusc la „nivel înalt", cu 
participarea, pe .de o parte a pre
ședintelui Johnson și a doi dintre 

• principalii săi colaboratori — se
cretarul Departamentului de stat, 
Dean Rusk, și ministrul apărării, 
McNamara — pe de altă parte, a 

' marionetelor saigoneze — „primul 
ministru" Ky, și „președintele" 
Thieu. Din partea americană sînt, 

, de • asemenea . prezenți generalul 
Westmoreland, comandantul trupe
lor americane din Vietnamul de 
sud, și Cabot Lodge, fost ambasa
dor al S.U.A. la Saigon.

Ce a determinat această schim
bare ? Răspunsul îl! dau înseși eve
nimentele în curs de desfășurare la 
Saigon. Chiar în aceste zile disen
siunile dintre directoratul militar 
și așa-zisa adunare constituantă 
au luat proporții de criză; se spe-

ia 
pe 
la

într-o brumă de capital politic 
care clica militară l-ar obține 

Guam.
Din seria „coincidențelor ciuda

te" a reținut atenția remanierea 
ambasadei S.U.A. de Ia Saigon în 
zilele imediat premergătoare con
siliului de război de la Guam. De
misiei lui Cabot Lodge i-a urmat 
imediat cea a adjunctului său, 
W. Porter. Explicînd motivele demi
siei sale, Lodge insista asupra ne
cesității „împrospătării personalu
lui". Argumentul acesta nu este 
invocat însă pentru Porter, numit 
la Saigon doar în 1965. Dar cine 
este noul ambasador ? E. Bunker, 
diplomat de profesie, una din figu
rile centrale în evenimentele din 
Republica Dominicană, unul din 
regizorii dramei dominicane. Nu 
este greu de descifrat sensul „re
împrospătării" personalului ameri
can de la Saigon.

Unele ziare americane, între care 
și „Washington Post", dezvăluie 
un primejdios proiect al Pentago
nului care va fi probabil de ase
menea discutat la Guam : lărgirea 
împuternicirilor comandamentelor 
americane din Asia de sud-est. 
Este-vorba în esență de o restruc
turare a organismelor militare vi- 
zînd obținerea de către generali a 
unui „cec în alb" în desfășurarea 
acțiunilor de război.

Conferința de la Guam este o 
nouă expresie a fățărniciei așa- 
ziselor „intenții de pace" vînturate 
de imperialiștii americani. Oricine 
poate vedea acum și mai limpede 
cum aceste declarații servesc drept 
perdea de fum pentru noi urzeli 
războinice, de felul „conferinței 
agresorilor" de la Guam.

Continuarea agresiunii, crimele 
imperialiștilor americani, escala
darea războiului, intensificarea 
bombardamentelor asupra R. D, 
Vietnam sînt condamnate cu in
dignare și mînie în țara noastră. 
Mitingurile care au avut loc în 
aceste zile în-țară au dat încă' 
o dătă prilej de expresie hotărîrii 
cu care poporul român se ridică 
împotriva agresiunii americane, 
solidarității sale fierbinți cu po
porul vietnamez. Oricare ar fi mă
surile pe care le va adopta con
ferința de război de la Guam, ve
rigă în lanțul acțiunilor agresive, 
ele nu vor putea împiedica victoria 
cauzei drepte a poporului vietna
mez, discreditul politicii americane 
care periclitează grav pacea în 
Asia de sud-est și în întreaga 
lume.

Dumitru ȚINU

FREETOWN 20 (Agerpres). — 
Potrivit rezultatelor transmise de 
agenția U.P.I. în urma alegerilor 
generale din Sierra Leone, Parti
dul popular, condus de premierul 
Albert Margai, a fost înfrînt. Fos
tul. partid de opoziție, „Congresul 
întregului popor", condus de Siaka 
Stevens, a ieșit învingător, obți- 
nînd 32 din cele 66 de locuri în 
viitoarea Adunare Națională, par
tidul lui Margai — 27, iar indepen
denții — 7.

-------------------V

OLANDA

Eșecul misiunii e
lui Biesheuvel

Sîmbătă a eșuat pe stîncile dintre Cornouaille și Insulele Sorlingues, Ia 
10 kilometri de țărmurile Marii Britanii, petrolierul „Torrey Canyon", 
avînd un deplasament de 61 000 de tone și navigînd sub pavilion liberian’. 
O mare parte din cele 40 000 de tone de petrol, aflate pe bordul vasului 
s-au vărsat în mare. începind de sîmbătă seara, nave de război britanice 
încearcă, fără rezultat, să neutralizeze valul de petrol pentru a evita un 
incendiu. In fotografie : petrolierul eșuat. (Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

HAGA 20 (Agerpres). — Barend 
Biesheuvel, . însărcinat pentru a 
doua oară de regina Juliana a O- 
landei cu nîisfunea de a forma un 
cabinet de coaliție, a eșuat din nou 
în încercarea sa, s-a aflat luni sea
ra în cercurile politice din Haga. 
Biesheuvel s-a prezentat luni seara 
la palat pentru a informa pe suve
rană de noul eșec în misiunea care 
i-a fost încredințată.

în. concepția autorilor reformei,, 
noua comună ește învestită cu o lar
gă autonomie economică, socială și 
culturală. în. calitate de coordonator 
al activității de'Stat pe plan local, co
munei îi revin atribuțiuni complexe 
de cea mai mare răspundere; Astfel,- 
în domeniul economic, ea răspunde de 
gestiunea comunală, dq dezvoltarea 
în general a economiei din raza sa 
de activitate, urmărește crearea 
unități productive ale industriei : de 
interes local, de exploatări agricole, 
organizarea cooperativelor, încuraja
rea turismului. De asemenea, are atri
buția .de,,a dezvolta fondul forestier, 
de a organiza acțiuni de protejare a 
solului împotriva eroziunii, dar mai 
cu seamă, de a pregăti condițiile în 
vederea unei reștructurări a fondului 
funciar național. Numai imperative 
de interes național, legate de înde
plinirea armonioasă a planului de 
stat pe ansamblu, pot îngrădi liber
tatea ei de acțiune.

în domeniul social și cultural, co
munei ii revine sarcini ca : construi
rea de școli, grădinițe, creșe, înfiin
țarea serviciilor, de asistentă sanitară, 
acordarea de ajutoare sociale, lărgi
rea și buna gospodărire a fondului 
de locuințe și altele.

Finanțarea tuturor acestor activi
tăți se va face atît din fondurile cen
tralizate ale statului cit și din înca
sările pe plan local, provenite din 
beneficiile realizate de unitățile eco
nomice în subordinea comunelor — 
întreprinderi și exploatări cu autoges- 
tiune.

Autonomia acordată comunei nu 
presupune deloc izolarea ei. Ea este 
chemată să coopereze cu comunele 
învecinate pentru a întreprinde ac
țiuni utile pe ansamblul arondismen- 
tului din care face parte. Răspunderea

OPINIA PUBLICĂ

de

- coordonării - activității - comunale revi
se autorităților prefectoriale.

Puterea în comună este exercitată 
de Adunarea populară, alcătuită din 
consilieri comunali aleși, care desem
nează din sînul său Executivul popular
— un președinte și un număr de vi
cepreședinți în funcție de numărul 
comisiilor pe cate aceștia le conduc. 
Pentru caracterul .populat și gospodă
resc al comunei, este de remarcat că 
Adunarea populară trebuie să fie for
mată în proporție de două-treimi din 
oameni ai muncii de la orașe și sate, 
să aibă în componența sa specialiști, 
reprezentanți ai organelor administra
ției de stat și să antreneze în munca 
sa masele largi ale populației. Ședin
țele Adunării populare sînt publice, iar 
dările de seamă despre activitatea de
pusă se fac cunoscute în presă sau la 
tabelele de afișaj din localitate.

Concepută într-un larg spirit demo
cratic, reforma comunală algeriană a 
început să fie aplicată în același spirit. 
Luna trecută au avut loc în acest 
scop alegeri. Pentru prima dată. în 
istoria țării populația a fost chemată 
să-și aleagă reprezentanții în organele 
puterii locale prin vot direct, univer
sal și secret. Succesul alegerilor a 
oglindit adeziunea populară la progra
mul politico-economic al guvernului 
algerian, la reforma administrativă.

Sarcinile care stau în fața noilor 
comune sînt complexe și dificile și 
de aceea s-ar putea ca primele măsuri 
luate de adunările populare să nu 
cunoască de la început succesul aș
teptat. Dar avem convingerea că noua 
comună se va căli în focul acțiunii 
cotidiene și în contactul cu realitatea. 
In Algeria se speră că reforma comu
nală va constitui un nou jalon pe dru
mul ce duce la consolidarea regimului 
democratic, instaurat după dobîndirea 
independenței.

BRAZILIA

Guvernatorul statu
lui Sao Paulo a de
clarat luni „stare de 
calamitate publică" 
în . localitatea ■ Cara- 
guatatuba, unde : alu
necările de teren, cau
zate de ploile toren
țiale, au provocat 
moartea a peste 100 
de persoane. Se sem
nalează, de aseme
nea, un mare număr 
de răniți și dispă
ruți, iar peste 2 000 
de persoane au ră
mas fără adăpost. E- 
chipele de ajutor, tri
mise la fața locului 
de guvernul brazi-

lian, nu au reușit încă 
să ajungă in orașul 
sinistrat, drumurile de 
acces fiind tăiate din 
cauza prăbușirii unei 
cantități imense de 
păniînt și stînci de 
pe colinele învecina
te. Comunicațiile te
lefonice și telegrafice 
sînt întrerupte de du
minică, iar timpul ne
favorabil agravează 
situația.

Caraguatatuba este 
o stațiune balneară 
situată pe litoral la 
200 kilometri nord- 
est de Sao Paulo. Po
trivit primelor irțfor-
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SĂ FIE ABOLIT
RASISMUL!

mafii oficiale, cel mai 
greu lovite au fost 
cartierele periferice 
locuite de familii să
race. Inundarea unei 
uzine a provocat în
treruperea furnizării 
curentului electric, în 
timp ce numeroase 
automobile au fost 
distruse sau luate de 
ape.

Ploile torențiale au 
provocat, de aseme
nea, moartea a opt 
persoane și însemna
te pagube materiale 
in statele Rio de Ja
neiro și Guanabara.

■ LONDRA. Deputății laburiști William Wilson. Ar
nold Gregory și Will Owen, care au făcut o vizită 

în R.D. Germană, se pronunță, în ziarul londonez „Mor
ning Ștar", în favoarea recunoașterii Rj D. Germane și 
a frontierelor ei actuale, îndeosebi a frontierei Oder- 
Neisse, ca un act „necesar și cit se poate de rezona
bil". Ei preconizează, de asemenea, încheierea unor 
acorduri comerciale pe termen lung între Anglia și 
R. D. Germană.

■ SOFIA. Todor Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a primit luni delegația 

parlamentară finlandeză în frunte cu Paavo Aitio, 
vicepreședinte al Parlamentului, președinte al grupu
lui parlamentar al Uniunii democrate a poporului fin
landez.

■ ROMA. Răspunzînd apelului sindicatelor muncito
rilor agricoli din Italia, 2 milioane de dijmași și 

muncitori agricoli au declarat Ia 20 martie grevă ge
nerală. Greviștii revendică încheierea unor noi con
tracte colective de muncă cerind majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de arendă.

■ DJIBOUTI. Luni au fost anunțate rezultatele re
ferendumului din Somalia franceză. Potrivit 

agenției France Presse, 23 014 persoane din numărul

total al participanților Ia referendum s-au pronunțat 
pentru menținerea statutului de teritoriu francez, iar 
pentru acordarea independenței Somaliei franceze — 
14 719 alegători. Agenția U.P.I. relatează 
anunțarea rezultatelor referendumului, — ____
au izbucnit incidente între politie și demonstranți 
care și-au exprimat nemulțumirea: în legătură cu re
zultatele referendumului.

că după 
la Djibouti

■ PARIS. Duminică au avut Ioc în Polynesia ale
geri pentru desemnarea celui de-al 486-lea depu

tat al noii Adunări Naționale Franceze. Victoria a 
revenit lui Francis Sanford, reprezentant al formațiu
nii politice „Noua Cale". Agenția France Presse rela
tează că.- după toate probabilitățile, Francis Sanford 
se va ralia in Adunarea națională republicanilor 
independenți conduși de Giscard d’Estaing.

■ BRUXELLES. La Bruxelles .au început, luni, lu
crările sesiunii ordinare a Consiliului ministerial 

al Pieței comune. Miniștrii agriculturii ai țărilor mem
bre examinează probleme referitoare la stabilirea pre
țurilor comunitare la lapte, produse lactate și carne, 
precum șl la cereale și alte produse agricole.

Opinia publică democrati
că din toate colțurile lumii 
marchează astăzi „Ziua inter
națională pentru eliminarea 
discriminării rasiale", ca un 
semn al solidarității cu po
poarele care luptă împotriva 
rușinoaselor practici de des
considerare și înjosire a per
sonalității umane.

Statornicită printr-o hotărî- 
re adoptată la ultima sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
această zi este legată de a- 
niversărea unui sîngeros eve
niment petrecut acum cîțiva 
ani în Republica Sud-Africa- 
nă, care a dezvăluit cu 
deosebită vigoare chipul 
monstruos al rasismului și a 
provocat un uriaș val de in
dignare in numeroase țări. 
La 21 martie 1960, la Shar- 
peville, o mică localitate si
tuată în apropiere de Johan
nesburg, circa 2 000 de afri
cani ieșiseră pe străzi pentru 
a protesta împotriva legilor 
rasiste în virtutea cărora e- 
rau obligați să poarte asu
pra Ibr documente spediăle 
de identitate. Demonstrația 
avea caracter pașnic. Poliția a 
intervenit însă cu brutalitate 
deschizînd focul împotriva 
manifestanților. Jn sprijinul ei 
au fost trimise care blindate 
și avioane cu reacție. Stră
zile orașului s-au transformat 
într-un adevărat cîmp - de 
luptă." 69 de persoane ati 
fost ucise, iar-alte cifeva sute, 
printre care femei și copii, 
au fost rănite.

Incidentul de la Sharpe- 
ville, amintind prin sadismul 
forțelor dă represiune fără-

într-un lagăr de muncitori negri din Republica Sud- 
Africană

delegile naziștilor, a zgudirt 
profund opinia publică mon
dială și i-a atras din nou a- 
tenția ■ asupra dezmățului ra
sist din Republica Șud-Atfi- 
cană. Jn această țară; unde a- 
parfheidul — politica- ..celei
mai drunte discriminări ra
siale -— este ridicat la ran
gul de politică de stat, popu
lația băștinașă este lipsită de 
cele mai elementare drep
turi. 3,4 milioane de albi o- 
primă fără milă peste 13 
milioane de africani obligîn- 
du-i să trăiască în banfusfane 
— rezervații speciale situate 
pe cele măi aride pămînturi. 
Din acestea nu pot ieși de- 
cîf bărbații valizi penfru a 
munci în mine, uzine și pe 
fermele albilor. Femeile nu-și 
pot vizita soții decit cu mare 
greutate și numai în baza u- 
nui permis special. In de
cembrie anul trecut autorită
țile sud-africane și-au făcut 
cunoscută intenția de a „e- 
vacua” pe negri din toate 
principalele regiuni industria
le ale țarii.

Practicile rasiste din 
R.S.A. au fost pxtinse,și a- 
supra Africii de sud-veșt, te
ritoriu vecin, a cărui elibe
rare a constituit obiectul u- 
nor vii dezbateri ,la O.N.U. 
După cum se știe, Adunarea 
Generală, la ultima sa sesiu
ne, calificînd apartheidul 
„drept o crimă . împotriva o- 
menirii" a hotărît să retragă 
R.S.A. mandatul asupra Afri
cii de sud-veSt. Pe deplin 
justificată, această măsură s-a 
bucurat de un larg ecou pe 
plan internațional și în spe-

■■ 

cial în rîndul țărilor africane 
care se pronunță împotriva 
perpetuării discriminării ra
siale pe continentul african. 
Condamnînd acțiunile rasiști
lor de la Pretoria, țările Afri
cii se ridică cu aceeași ho- 
tărîre împotriva planurilor ra
siștilor de la Salisbury, de
oarece văd în ele intenția de 
a crea în Rhodesia un stat 
după chipul și asemănarea 
Republicii Sud-Africane. Pro- 
clamarea unilaterală a inde
pendenței Rhodesiei a pro
vocat un puternic val de pro
teste în toate colțurile con
tinentului. Opinia publică a- 
fricană infierează totodată în
cercările R.S.A. și Rhodesiei 
de a înjgheba o alianță ra
sistă căreia ar urma să li se 
alăture teritoriile aflate sub 
dominația colonialiștilor por
tughezi pentru a constitui un 
„imperiu” rasist îndreptat îm
potriva libertății popoarelor 
africane.

Continentul negru nu este 
însă singura regiune a glo
bului în care milioane de 
oameni au de suferit din 
cauza discriminării rasiale. 
Lupta populației de culoare 
din S.U.A. pentru drepturile 
civile se află în plină desfă
șurare.

După cum se arată într-a 
serie de documente interna
ționale, eliberarea milioane
lor de oameni supuși re
gimului de apartheid, legilor 
antiumane generate de ba- 
cilul rasismului, nu este po
sibilă fără a se mobiliza o- 
pinia publică internațională 
într-o vastă acțiune de na
tură să impună principiile e- 
galității între rase și ale res
pectului pentru drepturile o- 
muluî, pe plan politic, social 
și material. Ziua internațio
nală pentru eliminarea dis
criminării rasiale este menită 
să stimuleze o largă mișcare 
mbndială pentru restabilirea 
libertăților fundamentale în 
Africa de Sud, în toate țările 
unde se practică discrimina
re rasială.

Cu prilejul „Zilei interna
ționale pentru eliminarea dis
criminării rasiale’, opinia pu
blică. din (ara noastră își ex
primă încă o 'dată calda sim
patie și solidaritate cu po
poarele care luptă împotri
va rasismului și colonialis
mului, pentru deplina egali
tate în drepturi, pentru li. 
berfate și progres.

Nicolae N, LUPU
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