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anchetă DEZBAT PROBLEMELE Consiliului de Sfat

Partidului Comunist din IzraelMiercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Partidului Comunist din Izrael, formată din tovarășii Samuil Mi- kunis. secretar general al P.C.I., și Moshe Sneh, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.I.In cursul șederii în tara noastră delegația P.C. din Izrael a avut convorbiri cu tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R. A participat tovarășul Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.în cadrul întîlnirilor părțile s-au

informat reciproc asupra activității celor două partide și au făcut un schimb de păreri asupra unor probleme ale situației internaționale actuale și mișcării comuniste și muncitorești. Ele au relevat necesitatea de a se depune eforturi susținute pentru întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste, în lupta pentru pace, independență națională, democrație ■ și socialism.Convorbirile tr-o atmosferă s-au desfășurat în- caldă, tovărășească. 
•ArTovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit, miercuri seara, o masă în. cinstea oaspeților.

ESENȚIALE ALE DEZVOLTĂRIII
COOPERATIVELOR AGRICOLE

Intr-un raid-anchetă publicat recent, ziarul nostru s-a ocupat de modul în care consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, uniunile cooperatiste și consiliile agricole pregătesc adunările generale ale țăranilor cooperatori. Eveniment de maximă importanță în viata cooperativelor agricole, adunările generale, care au loc în această perioadă, au menirea să stabilească programul de lucru al acestor unități pe 19fi8, să ia măsurile necesare asigurării progresului lor economic, ridicării nivelului de viată al membrilor cooperatori. Cu prilejul unui alt raid- anchetă desfășurat zilele trecute — și ale cărui constatări Ie publicăm în numărul de azi al ziarului — s-a urmărit modul cum se desfășoară adunările generale, problemele ce se dezbat și hotărîrile ce se adoptă.
© Cum fructificăm ma de

al Republicii
Socialiste România

rile rezerve ale agricul 
turii socialiste

an înseamnă foarte puțin față 
posibilitățile pe care le avem".Evident, caracterul de lucru al nor asemenea adunări, critica constructivă făcută membrilor consiliului de conducere care, în 1967, n-au rezolvat la nivelul exigentelor sar-

u-

cinile încredințate de cooperatori, e- videntierea rezervelor de sporire a producției si veniturilor bănești și prezentarea măsurilor care pot conduce la valorificarea acestoi'a — asigură o eficiență sporită adunărilor generale, constituie o bază solidă pentru desfășurarea unei activități rodnice în 1968. Din păcate, însă, în u- nele unități se semnalează o serie întreagă de anomalii care reduc substanțial eficacitatea adunărilor generale, aportul pe care acestea pot și
Radu ATANASESCU 
Gheorqhe BALTĂ 
Nistor ȚUICU

Din capul locului, trebuie evidențiat un fapt de maximă importanță și a- nume că la toate adunările generale la care am participat s-a vădit înalta responsabilitate a cooperatorilor pentru destinele „casei*1 lor comune — cooperativa agricolă, căutări’’ 'fâobosite ale acestora de a o ,'Hda si a-i spori continuu pu- terea economică, spre binele tuturor, competenta cu care ei tratează și soluționează problemele-cheie ale unităților din care fac parte.Pentru cooperatorii din Siretu, raionul Bacău, anul 1967 a fost un an bun. Ei au îndeplinit prevederile planului de producție aproape la toți indicatorii. La grîu s-au obținut cu 373 kg la hectar mai mult decît fusese .stabilit, J a, porumb. cu 260 kg etc., ceea ce, în final, a dus la depășirea veniturilor planificate cu 300 000 lei. Cu toate acestea, cei care au luat cuvîntul în adunare nu s-au declarat satisfăcută, au demonstrat că rezultatele înregistrate puteau fi și mai bune.„La sfecla de zahăr am scos 22 000 
kg la hectar — spunea cooperatorul VASILE ROȘU. Cu alte, cuvinte am 
făcut planul. Eu socotesc însă că a- 
cesța nu este un succes'. Aminti- 
ți-vă că acum cîtva timp am reali
zat consecutiv, timp de 2—3 ani, cîte 
27 000 kg sfeclă la hectar. Nici la 
cînevă n-am obtinut rezultate mul
țumitoare, din cauză că această cul- 

, ‘ ură a fost amplasată într-un loc ne
potrivit, cu umiditate excesivă. Dacă 
la aceasta adăugăm pregătirea ne
corespunzătoare a terenului destinat 
acestei culturi, 
lui, precum si 
diții naturale 
clar de ce, la 
venitul planificat. Toate acestea tre
buie să ne fie învățătură de minte 
pentru 1968“.Unii cooperatori nu s-au declarat mulțumiți nici de veniturile obținute în legumicultura deși ele sînt la nivelul cifrelor înscrise în plan — 526 000 lei. Așa după cum arătau A- LEXANDRU IACOB și MANEA ele mari, dacă oară, ar fi la hectar.

„Nu este ... .ei. Chiar în acest an putem s-o rea
lizăm. Aceasta însă cu condiția să 
executăm mai bine decît în 1007 lu
crările agrotehnice necesare si în
deosebi repicatul si arăcitul. Tot
odată, aflîndu-ne în zona preorășe
nească si dispunând de suficiente 
surse de apă pentru irigat, va tre
bui să dezvoltăm mai mult sectorul 
legumicol, aducător de mari 
turi“.Scotînd în evidență factorii au influențat negativ nivelul ducției si a] veniturilor, criticînd cu curai ne aceia care nu si-au îndeplinit îndatoririle, multi din cei 27 de cooperatori înscriși lă discuții au propus soluții pentru valorificarea superioară. încă în acest an, a condițiilor naturale și economice existente, pentru îmbunătățirea pe mai departe a situației economice si financiare a cooperativei.

„Cooperativa noastră este situată pe malul Șiretului — spunea brigadierul OCTAVIAN POPA. Dispunem, prin 
se de apă. 
ta este o 
producției 
sim insuficient. Nici măcar sistemul 
de irigații amenajat, pentru realiza
rea căruia am cheltuit multi bani, 
nu este utilizat rațional. Este oare 
permis ca de pe terenurile irigate 
să obținem doar 25 000 kg sfeclă și 
4 500 kg porumb la hectar ? Aceste 
producții se obțin în mod obișnuit 
pe terenurile neirigate".Vorbind despre cauzele care au condus la această situație brigadierul Octavian Popa a criticat consiliul de conducere pentru faptul că nu s-a îngrijit de procurarea agregatelor de irigat, nu s-a ocupat consecvent de pregătirea oamenilor care lucrează în acest sector, nu a asigurat îngrăsămintele necesare.„Sînt neajunsuri — spunea brigadierul — care, prin grija consiliu
lui de conducere, pot fi evitate. Tot
odată. socotesc că este nimerit să 
extindem mai mult sistemul de iri
gații. Eu nu mă pot declara mulțu
mit cu prevederile proiectului de 
plan în această direcție. Cele 23 de 
hectare pe care ne propunem să le 
amenajăm si să le irigăm în acest

întârzierea semănatu- 
influența unor con- 
nefavorabile, rezultă 

cînepă, n-am obtinut

IACOB și AGLAIA puteau fi mult mai producția de roșii, bună- ajuns la 30 000—40 000 kgo cifră mare — spuneau

veni-care pro-

urmare, de bogate resur- 
pentru irigat. Deși aceas- 
cale sigură de sporire a 
noi continuăm s-o folo-

Educația
responsabilității

opinii
din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară ; decretul pentru completarea articolului 19 al Decretului nr 76/1953 cu privire la economia vînatului și pescuitului, precum și decretul prin care s-au abrogat, cu data de 1 ianuarie 1968, unele dispoziții referitoare la sistemul de colectare Ia carne, producătorii fiind scutiți, pe aceeași dată, de obligațiile restante rezultate din aplicarea dispozițiilor abrogate.De asemenea. Consiliul de Stat a ratificat Tratatul cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea și folosirea spațiului extra-atmosfe- ric, inclusiv Luna și celelalte corpuri cerești, semnat la 27 ianuarie 1967, și a adoptat decretul privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenția vamală relativă la importul temporar de material profesional, încheiată la Bruxelles, la 8 iunie 1961.Consiliul a rezolvat apoi lucrările curente.

în ziua de 31 ianuarie 1968 a avut loc, la Palatul Republicii, ședința prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.Au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, Constanța Crăciun și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Anton Breitenhofer, Ion Cosma, Constantin Daicoviciu, Va- sile Daju, Constantin Drăgan. Su- zana Gâdea, Nicolae Hudițeanu, Athanase Joja, Ion Popescu-Pu- țuri, Cristofor Simionescu, Gheor- ghe Stoica. Ludovic Takacs și Ia- cob Teclu, membri ai Consiliului de StatConsiliul a examinat și adoptat mai multe proiecte de decrete interested diferite domenii ale activității de stat. Printre acestea figurează decretul privind organizarea Consiliului Economic, potrivit hotărîrii Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967 ; decretul pentru modificarea unor articole

Consiliului de Stat,
înscrierea intereselor piratiilor individuale în programele de acțiune si . vele colectivității presupune ventia unui factor cheie care ____simțul de răspundere. Simțul de răspundere dă viată idealurilor individului, organizează convingerile, dar mai ales le convertește în acțiuni eficiente, utile pentru individ și colectivitate. Nu întîmplător din documentele Conferinței Naționale a P.C.R. se degajă o hotărîtă accentuare a spiritului de răspundere, a necesității de a-1 cultiva în toate sectoarele si la toate nivelurile vieții sociale.Spiritul de răspundere se învață, și nu în primul rînd din carte, tot așa cum nu învățăm din lecturi să lucrăm la strung sau să cîn- tăm la vioară. Spiritul de răspundere se învață prin exercițiu din fragedă copilărie Bine îndrumat, el crește, își îmbogățește sistemul de valori, intervine din ce în ce mai sigur, mai prompt în actele noastre. A- bandonaț la voia întîmplării, mijește chircit și în locul său se umflă triumfătoare, leneșă și tîmpă, nepăsarea, a- ceastă cumplită racilă care dizolvă ambițiile și frînează progresul.Din păcate, climatul psihologic în care se dezvoltă unii copii nu favorizează, în măsura cuvenită, cultivarea spiritului de responsabilitate Ani de-a rîndul, ei aud de prea multe ori că școala răspunde integral de formarea lor. S-a creat o asemenea mentalitate îneît, adeseori, elevii ajung să se simtă un fel de produs pasiv al u- nui proces în care nu ar avea nici , un amestec. în situația de corigentă sau de repetenție, • un asemenea elev se simte victima unor profesori care ei n-au știut cum să-l învețe, cum să-i vîre știința în cap. în unele familii se practică chiar un fel de ghidaj strîns și continuu : „Acum fă-ți la matematici... Acum repetă pentru mîi- ne la fizică.. Nu, lasă desenul pentru mai tîrziu...“ întreaga responsabilitate a pregătirii școlare, a formării personalității, revine astfel, în conștiința copilului, exclusiv școlii și familiei Dacă-1 certăm, îl pedepsim, o facem pentru că n-a executat anumite dispoziții și prea rar pentru că n-a avut inițiativa într-o anumită situație Uităm că ceea ce rămîne în afara preocupărilor educative, în acest caz, este tocmai spiritul de răspundere al elevului.In fapt, procesul ar trebui astfel condus îneît tînărul, chiar din Drimii ani de școlaritate, să înțeleagă că el, în primul rînd, poartă răspunderea pentru munca sa școlară, pentru modul în care și-o organizează, pentru stăruința pe care o depune, pentru rezultatele pe care le dobîndește Este o chestiune de atmosferă, de mentalitate, la realizarea cărora atît școala cît și familia trebuie să-și aducă contribuția.Mai întîi, tînărul trebuie să obțină, după părerea mea, conștiința sensului pe care îl are activitatea sa școlară, conștiința utilității sociale și personale a unei învățături serioase, temeinice, eficiente. El trebuie să fie convins că orice elev poate obține re-

și as- idealurile, perspecti- inter- este

M
■

(Continuare în pag. a III-a)

Joseph Turf

Moi capacități

Plecarea tovarășului

dimineața a părăsit tovarășul Joseph Turf, Biroului Politic, secre- al P.C. din Belgia, careIn așteptarea

ianuarie - februarie 1933 :

libertăților muncitorești"

X .

IN ZIARUL DE AZI

© 35 de ani de la luptele muncitorilor 
petroliști din

Ne-am ridicat, toți ca unul, în apărarea 
drepturilor 
@ Arta și 
a studiilor 
parată"

ș«
publicul © Noua „serie critică 

de literatură universală și com-

zultate excelente dacă muncește cu interes și perseverență. Apoi elevul trebuie îndrumat să-și formeze o tehnică adecvată în pregătirea temelor, pe care să se străduiască să o amelioreze continuu. Bunăoară, e nevoie ca elevul să capete conștiința faptului că dacă nu știe carte, dacă cunoștințele sale sînt șubrede, vinovat este în primul rînd el însuși. Dacă la lecții nu a înțeles ceva, dacă a uitat sau a neglijat să facă o temă, dacă nu și-a procurat din vreme volumul de lecturi indicat la o materie, vinovat este el însuși, pentru că a abandonat ceea ce trebuia să constituie preocuparea și răspunderea sa majoră. Nota proastă, corigenta sau repetenția sînt deci sancțiuni aplicate lui personal, a căror gravitate n-o împarte nici cu mama, nici cu tata, nici cu profesorul.Dacă m-am referit în primul rînd la învățătură, este pentru că ea reprezintă principala activitate a copilului. Dar în viața copilului școlar există multe alte aspecte care pot furniza împrejurări prielnice cultivării, exercitării simțului de răspundere. Clasa, organizațiile de pionieri, U.T.C., oferă și din acest punct de vedere inepuizabile posibilități de educație. în aceste unități, copiii pot să învețe cel mai bine ce înseamnă un organism social și ce înseamnă participarea activă, responsabilă la activitatea lui. Cu condiția ca fiecărui elev să-i revină un anumit rol, limpede și precis angrenat în viata colectivului, și care să-i solicite responsabilitatea corespunzătoare.—Aș propune, de pildă, ca fieeare clasă să aibă biblioteca ei proprie, realizată pe baza unei cotizații minime
Dr. E. FISCHBEIN
șeful sectorului de psihologie 
pedagogică de la Institutul 
de psihologie al Academiei

(Continuare în pag. a IV-a)

Puternice

de producție
la Combinatul
siderurgic

HunedoaraDEVA (corespondentul ..f'-'in- teii“) — în programul de investiții pe acest an al Combinatului siderurgic Hunedoara este prevăzută executarea unor noi bale de ajustare a laminatelor. Aici au început lucrările la suprafețe de producție însumînd X9 000 mp, unde se vor monta peste 4 000 de tone construcții metalice și aproximativ 6 000 de tone de utilaje tehnologice moderne, cu ajutorul cărora se va executa a- justarea laminatelor, în vederea îmbunătățirii calității acestora. Lucrarea se execută de către un colectiv strucții și va fi sfîrșitulan. Noile capacități de producție vor asigura obținerea unui spor de producție de laminate de calitate superioară de peste 200 000 tone pe an.

a! întreprinderii de con- siderurgiee Hunedoara predată în funcțiune la semestrului I al acestui

MîercuriCapitala membru al tar al C.C. a făcut o vizită în tara noastră la invitația GC. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Bănea-
sa. oaspetele a fost condus de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass. șef de secție la C.C. al P.C.R.. de activiști de partid. (Agerpres)

atacuri 
lansate
de forțele 
patrioticeatributelor urbanității

9în lunca Motruluî, între dealurile din al căror subsol se scoate cărbunele, a apărut o nouă localitate : Motru. Deși aflată la începutul dezvoltării sale, noua așezare miniera are. în mic, toate atributele unui-oraș modern: blocuri de locuințe confortabile, complexe comerciale și de deservire spațioase, școli, unități sanitare conforme celor mai noi cerințe, străzi drepte și asfaltate. Familiile de mineri- care formează majoritatea covîrși- toare a populației acestui tinăr oraș, au la dispoziție condițiile materiale instalării intr-un cămin plăcut, în aceiași timp, întreprinderile și instituțiile create pentru organizarea vieții cetățenești, a aprovizionării și deservirii celor aproximativ cinci mii de cetățeni au posibilitatea să-și îndeplinească cum se cuvine atribuțiile.Dar existenta condițiilor materiale nu suplinește lipsa spiritului gospodăresc. Doar așa se poate explica faptul că. de la Motru, redacția a primit, în ultima vreme, o serie întreagă de scrisori care semnalau

0 grave deficiențe tocmai în acele domenii de deservire unde te așteptai ca totul să meargă strună.Am plecat deci la fața locului, pentru a determina cauzele acelor necazuri despre care ne scriau, cu atîta năduf, motrenii.„Tema" care revenea insistent. cu diferite varia- țiuni. în mai toate scrisorile era aceea a lipsei de căldură, mai superioare blocuri. Nu încă în care lui să începem investigațiile, cînd niște zgomote cu totul . .atras atenția. Tn fata unui bloc, un om spărgea lemne.

ales la etajele ale noilor ne botărîsem zonă a orașu-neașteptate ne-au— Ce faci, omule, cu lemnele ? — l-am întrebat mirați.— Fac focul în bucătărie — ne-a răspuns el, evident foarte supărat (nu de întrebare, ci de treaba cu care se îndeletnicea).— Dar nu ai calorifer în camere ? am insistat știind că orașul este moficat.— Calorifere sînt, căldură nu dau. Iată, venit acum de la mină și în loc să mă odihnesc,
noi. ter-daram

să crăp și copilulapucatNevasta paltoanele pe ei înm-am lemne, stau cu casă.Cele relatate s-au petrecut în fața blocului Al, interlocutorul nostru fiind minerul loan Bosca, locatar al apartamentului nr. 10. Trebuie adăugat că, deși

nu numai la mină, ci și acasă la mineri ?Care să fie secretul acestui „sistem" atît de original de încălzire ? Am pornit de la sursă, întreprinderea de gospodărie comunală a orașului. I-am expus tovarășului Aurel Flueraș, director adjunct al între-
Pe marginea unor scrisori 

din orașul Motru

n-am mai întîlnit pe alții tăind lemne, am cules numeroase observații de la locatarii diferitelor blocuri, care reclamau tot lipsa de căldură. Pe de altă parte, lucru și mai curios, unii dintre cei cu care am discutat se plîngeau că nu pot dormi noaptea cauza... căldurii înăbușitoare I Ni s-a semnalat, de asemenea, raritatea apei calde. Mai e nevoie să argumentăm importanța ei
din

prinderii, constatările noastre, cerîndu-i să ne explice, dacă se pot admite explicații, de ce jumătate din populația orașului suferă de frig.— După calculele proiec- tanților, incintele minelor, orașul trebuie să fie bine încălzite. Capacitatea centralei termice este în concordantă cu suprafața de încălzit. Dar cu o condiție : să nu se scurgă energie calorică prin diferite „bre-

șe“ Or, aceasta se întîmplă în momentul de față. E greu de crezut, dar noi consumăm combustibil pentru a încălzi circa 10 000 mc de apă menajeră. Magistrala termică este amplasată Ia un metru sub apă. Și pentru că statia de epurație nu funcționează, apele uzate, strînse din canalele orașului, staționează. absorbind cel puțin zece grade din căldura destinată apartamentelor. Pe de altă parte, conducta de oțel a magistralei termice este supusă unui proces de coroziune timpurie, iar instalatorii nu not depista fisurile prin care se scurge o cantitate însemnată de apă fierbinte.Din păcate, cu aceste cauze așa-zis < piedicile în calea derii căldurii în mente nu s-auDespre ce esteDin cele cinci pompe, cîte are două sînt

cuobiective, pătrun- aparta- încheiat. vorba ?stația de epurație, stau nemontate și trei în reparație de mai
Rodica ȘERBAN

Pe un vast teritoriu, care reprezintă 50 la sută din suprafața Vietnamului de sud, a fost declanșată marți o puternică ofensivă a forțelor patriotice.Agenția France Presse anunță că la Casa Albă, începînd de marți, cînd președintele Johnson a fost alertat din primele ore ale zilei, „domnește o atmosferă de febră, iar prima reacție a cercurilor americane competente a fost o «surpriză totală și o neliniște serioasă» față de «riguroasa sincronizare a atacurilor de-a lungul întregului Vietnam de sud»".Acțiunile declanșate miercuri de patrioții sud-vietnamezi au cuprins 14 din cele 16 provincii din Delta Mekong și 5 provincii din partea de nord a Vietnamului de sud. Detașamentele F.N.E. au lansat atacuri puternice asupra unităților armatei americane dislocate în 9 centre provinciale între care Da Nang și Pleiku.După cum a transmis agenția V.N.A., populația capitalei sud-viefnameze s-a ridicat la luptă pentru alungarea americanilor și lichidarea regimului lui Nguyen Van Thieu. Citind o corespondență a trimisului special la Saigon al aqentiei de presă „Eliberarea", agenția V.N.A. menționează că patrioții — membri ai multor organizații de tineret cărora li s-au alăturat și elemente patriotice din armata saigoneză — duc o luptă hotărîtă pentru asigurarea controlului asupra orașului. In
(Continuare în pag. a II- a)

(Continuare în pag. a V-a)
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35 da ani de la Suptele muncitorilor petroliști din iarmrie - februarie 1933

Zilele furtunoase din iarna lui 1932—1933, cînd alături de alte detașamente ale clasei muncitoare, ne-am ridicat și noi, petroliștii din Valea Prahovei, la luptă hotărîtă pentru o viată mai bună, ne stăruie încă vii, proaspete în amintire, deși au trecut de atunci trei decenii și jumătate.întreaga țară era străbătută în acei ani ai crizei economice de valul unor puternice acțiuni revendicative — cum au fost luptele minerilor de la Lupeni din 1929, acțiunile greviste și demonstrațiile muncitorilor metalurgiști, ceferiști, textiliști, portuari desfășurate de-a lungul anilor 1931, 1932,1933 — care vădeau hotărîrea unor largi pături populare, în frunte cu clasa muncitoare, ’de a se împotrivi politicii cercurilor conducătoare burghezo-moșierești de a arunca greutățile crizei pe spinarea maselor muncitoare.Lucram pe atunci — primul dintre semnatarii acestor rînduri ca laborant, celălalt ca strungar — la „Astra — Română11 — Ploiești, în acel timp una din cele mai mari rafinării ale țării. Aici, peste 3 000 de petroliști prelucram „aurul negru11 care pentru magnații trusturilor și societăților petroliere străine se transforma în aur curat, strălucitor, dar pentru noi, muncitorii și familiile noastre, nu constituia decît un mijloc de exploatare cruntă.Ne amintim că stăpînul - suprem al trustului petrolifer „Royal Dutch Schell" — Henry Deterding — a făcut o vizită în țara noastră, prilej cu care a inspectat și rafinăria „Astra-Română“, ce aparținea acelui trust. Multe milioane de lei s-au cheltuit atunci, cu pregătirile de primire a acestui rege neîncoronat al petrolului. După plecarea lui, au urmat — în majoritatea rafinăriilor și schelelor petrolifere din Valea Prahovei — concedieri, reduceri de salarii, cu’ tot cortegiul de suferințe pe care aceste măsuri le aduceau în familiile muncitorești. Urmările crizei economice care bîntuia lumea capitalistă se făceau simțite cu putere și în țara noastră. La porțile marilor întreprinderi ploieștene se strîngeau, în acele zile geroase de la sfîrșitul lui ianuarie 1933, sute și sute de șomeri. în fiecare seară erau așteptați acasă cu înfrigurare de către familiile lor înfometate, care nutreau speranța că, în sfîrșit, vor fi găsit ceva de lucru. în același timp, prețurile creșteau vertiginos, scum- petea de pe piață nu-ți permitea să te mai atingi de carne, unt, lapte. Viața era insuportabilă.Această stare de lucruri accentua starea de adîncă nemulțumire și revoltă în rîndurile muncitorilor. Partidul comunist a fost acela care ne-a arătat cu claritate că, pentru a ține piept ofensivei patronilor care voiau să iasă din criză pe spinarea muncitorilor, era absolut necesar să ne organizăm. în acele zile de puternic avînt revoluționar, tot mai mulți petroliști conștienți cereau să fie primiți în partid. Atunci ne-am încadrat și noi în celula de la „Astra-Română". Noi celule au luat ființă la „Româno-Americana", „Orion", în întreprinderile din Moreni, Cîmpina, Tîrgoviște, în schelele Florești, Ochiuri, Gura Ocniței, Runcu, Ceptura; se întăreau organizațiile U.T.C.Partidul îi orienta pe comuniști să găsească noi forme, mai cuprinzătoare de luptă. Ieșind din cadrul îngust al muncii strict ilegale de pînă atunci, comuniștii au început să activeze în sindicatele socialist — independente și social-demo- crate, care ființau legal, să participe și să ia cuvîntul la adunările muncitorești în spiritul frontului unic de luptă. La „Casa Poporului" din Ploiești, sediul ’ sindicatului nostru, al petroliștilor, se țineau lanț întruniri în care dezbăteam problemele ce ne frămîntau.Din nevoi-a de a se realiza unitatea de acțiune a muncitorilor, indiferent de apartenența lor politică, s-a născut și forma organizatorică cea mai potrivită pentru condițiile de atunci : comitetele de acțiune. Reprezentînd masa largă a muncitorilor, ele erau alese în adunări deschise, la locul de muncă, pe ateliere, secții sau întreprinderi. La noi, la „Astra-Română", de pildă, am fost aleși în comitetul de acțiune 82 de muncitori — comuniști, social-democrați, socialiști-indepen- denți și fără de partid. Comitete a- semănătoare au fost constituite și la „Orion". „Concordia", „Unirea", „FeroemaU", „Dorobanțul", „Steaua Română", în întreprinderile și schelele din Cîmpina, Moreni, Băicoi etc. Această largă acțiune a fost încununată prin marea adunare din sala „Elisee" din centrul Ploieștiului, în timpul căreia, în- tr-o atmosferă de înaltă combativitate, a fost ales comitetul de acțiune din Valea Prahovei, care avea menirea să coordoneze activitatea tuturor comitetelor de acțiune din întreprinderi.Rolul conducător al acțiunilor revoluționare din Valea Prahovei I-a avut comitetul județean al P.C.R., care s-a sprijinit pe activitatea organizațiilor sindicale și a comitetelor de acțiune locale. Printre cei care au luat parte la

de Ion ȚIBULEAC și Badea OPREA

conducerea luptelor petroliștilor au fost: Gheorghe Vasilichi, secretarul comitetului județean al partidului comunist, Tănase Avra- mescu, Constantin Niioolaescu, Constantin Mănescu, Mihail Mora- ru și'alții.în acel sfîrșit de ianuarie 1933, aflam zilnic vești despre noi acțiuni de luptă ale muncitorilor metalurgiști, ceferiști, minieri, textiliști, precum și despre puternicele manifestări revendicative ale intelectualilor, funcționarilor, șomerilor, țăranilor, loviți și ei de criză. Aceasta ne sporea curajul, ne întărea hotărîrea de a continua lupta.Ziua de 30 ianuarie a însemnat

Succesul grevei de la „Astra- Română" a dovedit petroliștilor din întreaga Vale a Prahovei că acțio- nînd uniți și organizat pot impune patronilor cererile lor legitime. încurajați de această victorie și de creșterea în întreaga țară a valului luptelor greviste ale muncitorilor ceferiști, în ziua de 1 februarie 1933 muncitorii de la rafinăria „Româno-Americana" au declarat și ei grevă. La semnalul lor, sirenele celorlalte întreprinderi din Ploiești au răspuns îndelung, în semn de deplină solidaritate. Această grevă a îmbrăcat forme deosebit de ascuțite. Guvernul a mobilizat puternice forțe de
Se împlinesc 35 de ani de.la luptele muncitorilor petroliști din ia- 

nuarie-februarie 1933, care au înscris o pagină luminoasă în isto
ria luptelor revoluționare ale proletariatului din țara noastră. îm
preună cu luptele ceferiștilor desfășurate în această perioadă, ele 
au constituit punctul culminant în șirul marilor bătălii revoluționare 
purtate în anii 1929—1933 de clasa muncitoare din țara noastră, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, împotriva pericolului 
fascist, pentru drepturi economice și politice, pentru apărarea inde
pendenței și suveranității naționale. „Luptele de clasă din perioada 
crizei economice, și mai ales luptele din ianuarie — februarie 1933 
— sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — au constituit un 
moment de o deosebită importanță în istoria mișcării noastre mun
citorești, au avut o profundă înrîurire asupra vieții politice și so
ciale din România. Ele au dat o puternică lovitură claselor ex
ploatatoare, au frînat ofensiva capitalului împotriva drepturilor 
economice și politice ale oamenilor muncii".

Redăm mai jos amintirile unor participanți la luptele muncitori
lor petroliști din iarna anului 1933.

un moment de vîrf al acțiunilor noastre. încercarea de a concedia noi muncitori și nerespectarea contractului colectiv de muncă de către administrația rafinăriei au determinat comitetul de acțiune să declanșeze o grevă de protest. Masa petroliștilor rafinăriei s-a adunat în fața biroului central. Directorul a refuzat să stea de vorbă cu delegația aleasă de noi. Dar la îndemnul comuniștilor, greviștii nu s-au dat bătuți, hotărînd să continue lupta. Numeroși agitatori îmbărbătau masa greviștilor. Pichete de grevă au fost instalate în locurile cheie ale rafinăriei Uzina electrică și centrala telefonică au fost ocupate de muncitori.Curînd, în fața rafinăriei s-au adunat o mare de oameni — muncitorii din întreprinderile apropiate, populația cartierelor din împrejurimi, numeroși țărani din comunele Tătărani și Bărcănești. Detașamentele de poliție și armată sosite în grabă la chemarea direcției n-au putut pătrunde în incinta rafinăriei, aflate ferm sub controlul nostru. în fața intransigenței muncitorești, direcția rafinăriei s-a văzut constrînsă să dea o declarație prin care se angaja să reprimească la lucru muncitorii concediați și să respecte prevederile contractului colectiv.

represiune care au ocupat rafinăria și i-au arestat abuziv și prin vicleșug pe delegații muncitorilor chemați la direcție pentru tratative. Printre cei arestați se aflau și reprezentanți ai muncitorilor din alte rafinării, veniți aici pentru a-i sprijini pe greviști. La vestea acestor arestări, un val de indignare a cuprins întreaga muncitorime a Ploieștiului. Coloane compacte de muncitori din toate întreprinderile orașului se îndreptau în grabă spre „Româno-Americana" pentru a da ajutor tovarășilor lor asedjați în incinta rafinăriei. Coloana noastră, 
a celor de la „Astra-Română", s-a contopit cu altele, venite de la „Orion", „Unirea" și „Standard". în drum, aproape de bariera orașului, coloanele au întîlnit camioanele cu muncitori arestați, ce erau transportați la Ploiești, și au încercat să-i elibereze. S-au produs ciocniri violente. Unii jandarmi au fost dezarmați.Răspîndindu-se știrea că aresta- ții au fost duși la chestura poliției, coloanele de muncitori s-au îndreptat spre centrul orașului, în drum ni s-au alăturat muncitori cizmari, tăbăcari precum și mari grupuri de șomeri. Localul chesturii, deși apărat de toate forțele de care dispunea garnizoana orașului — poliție, siguranță, jandarmerie, armată și pompieri —

a fost pur și simplu asediat de populația muncitoare a orașului. Copleșiți, ofițerii au dat ordine de retragere. în fața puternicei presiuni a muncitorilor, autoritățile din Ploiești au fost nevoite să-i elibereze pe toți delegații arestați. în- tr-un entuziasm de nedescris, tovarășii noștri au fost purtați pe brațe spre statuia Libertății din centrul orașului unde a avut loc un impresionant miting. Pînă seara tîrziu, coloanele de muncitori, scandînd lozinci și intonînd cîntece revoluționare, au demonstrat pe străzi.A doua zi, autoritățile, îngrijo- | rate de amploarea luptelor greviste, R au masat în centrul orașului jan- I darmi pedeștri aduși din alte gar- | nizoane. Rafinăriile au fost ocu- | pate d.e armată, care primise pu- g ternice întăriri de la Brașov, Bu- | zău, Rîmnicu Sărat și Tîrgoviște. H în rafinăria „Astra-Română", de | pildă, la fiecare încrucișare de dru- | muri erau postate cuiburi de mi- | traliere.La 4 februarie 1933, parlamentul | burghez a votat legea introducerii | stării de asediu în principalele cen- i tre muncitorești. A urmat un val | de arestări în rîndul muncitorilor g din toată țara, sute de militanți co- | muniști și activiști sindicali au fost | întemnițați.Peste cîteva zile, măsurile de | reprimare s-au înăsprit și mai mult. Am aflat curînd și cauza. în- fruntînd cu eroism forțele represive ale guvernului burghez, muncitorii ceferiști din București, Iași, Cluj precum și din alte centre feroviare declanșaseră hotărîte acțiuni greviste, acțiuni ce au culminat cu puternica grevă de la Grivița din 15—16 februarie 1933.
★în marea carte a istoriei proletariatului din țara noastră, luptele muncitorilor petroliști din ianuarie — februarie 1933 vor rămîne înscrise pentru totdeauna ca înălțătoare pagini de eroism muncitoresc. Alături de ceferiști și de alte detașamente înaintate ale clasei noastre muncitoare, muncitorirpea | petrolistă a demonstrat înalta sa combativitate și conștiință patriotică, devotamentul nemărginit față de cauza întregului popor muncitor. Din rîndul luptătorilor greviști s-au ridicat cadre comuniste legate strîns de mase, pe care le-au condus cu pricepere și curaj la dîrze acțiuni.Unele slăbiciuni și deficiențe organizatorice au împiedicat creșterea și mai mult în amploare a acțiunilor greviste, întinderea lor în întreg bazinul petrolifer al Văii Prahovei.Cu toate acestea, luptele muncitorilor petroliști au furnizat partidului comunist o prețioasă experiență revoluționară, au ilustrat combativitatea unuia din cele mai înaintate detașamente ale proletariatului, înscriind minunate tradiții de luptă muncitorească, tradiții care își găsesc azi o strălucită continuare în eforturile clasei munci- | toare, ale întregului popor pentru 5j desăvîrșirea construcției socialiste | în patria noastră. S

S@ wr îmbunătăți 
condițiile de călătorie 
ale bucureșteanului 

cu mijloacele I.T.B.?
Convorbire cu ing. Horia lacob TEIUȘÂN,

director general al I.T.B.Zilnic cu vehicolele de transport în comun ale I.T.B. călătoresc circa 3 milioane de persoane. Nu totdeauna această călătorie se desfășoară și în condițiile corespunzătoare — aglomerația în anumite ore ale zilei, așteptările în stații, uneori și atitudinea personalului de deservire provoacă nemulțumiri justificate. Ce măsuri se 
iau pentru îmbunătățirea condițiilor de călătorie cu mijloacele 
transportului în comun ? Cu această întrebare a început convorbirea noastră cu ing. HORIA IACOB TEIUȘAN, directorul general al întreprinderii.— în acest an transportul în comun al Capitalei va fi dotat cu peste 200 de noi autobuze de mare capacitate. Ele vor fi utilizate atît pentru sporirea numărului de vehicole pe traseele existente, cit și pentru înființarea altor trasee. Acestea din urmă vor îmbunătăți legăturile directe dintre diferitele cartiere, în special cele noi ale orașului, scurtînd durata de călătorie. înainte de definitivarea traseelor și stabilirea celor mai avantajoase și urgente variante se va efectua un sondaj al opiniei călătorilor. To<t în acest an vor fi date în folosință substațiile electrice din Cotroceni și Bd. Ion Șulea și se va extinde capacitatea substației Militari. Ele vor permite sporirea numărului de vehicole — tramvaie și troleibuze — pe liniile 13. 18, 19 și 84, foarte aglomerate în prezent. Prin intrarea în funcțiune a bazei de troleibuze din cartierul Sergent Nițu Vasile se vor îmbunătăți condițiile de întreținere și reparare a troleibuzelor și ca atare se va micșora numărul defectărilor pe traseu.
— Este evident că în felul a- 

cesta se creează premisele pen
tru îmbunătățirea circulației. 
Dar am dori să ne informați și 
asupra măsurilor organizatori
ce care ar putea întregi efec
tele completării parcului de ve
hicole.

— O importantă deosebită are în această privință urmărirea pe cît posibil de către noi a respectării decalajului orariilor de lucru ale diferitelor întreprinderi și instituții. Dacă în cursul vîrfului de dimineață, în trei ore, între 5 si 8 sînt transportați circa 340 000 de călători, peste o sută de mii din aceștia (a- proape 30 la sută) sînt transportați în jumătatea de oră dintre 6.30—7. Aceasta denotă că trebuie să colaborăm mai strîns cu conducerile de întreprinderi și instituții astfel încît decalările de orarii să fie îmbunătățite. Noi vom urmări această problemă cu mai multă perseverență. în al doilea rînd, vom continua introducerea de vehicole de mare capacitate și în special de autobuze articulate. Primele 80, care sînt în circulație, au dat rezultate foarte bune, alte 50 sînt în construcție în atelierele noastre. încă o rezervă ce ar putea fi pusă în valoare socotim că ar fi creșterea vitezei pe traseele de tramvaie, trecute „pe zonă proprie de circulație", cu alte cuvinte pe zonele rezervate exclusiv acestui fel de transport. în 1968, o dată cu modernizarea bulevardelor Armata Poporului și Păcii, se creează asemenea zone.
— Nu se impune o mai judi

cioasă reamplasare a unor linii 
pentru reducerea marelui nu
măr de kilometri de trasee co
mune pe principalele bulevar
de si descongestionarea acesto
ra ?— Socotim că acest lucru este absolut necesar, legat în special de frecventa excesiv de mare a vehi- colelor transportului în comun pe bulevardele Gh. Gheorghiu-Dej, Republicii și Nicolae Bălcescu etc. Pentru aceasta este însă nevoie ca și prevederile de creare a unor artere paralele cu aceste bulevarde să fie cît mai curînd realizate. Pînă atunci, există însă posibilitatea modernizării unor intersecții stradale, care să permită o trecere mai fluentă a vehico-

lelor și reducerea riscurilor de accidentare. în această direcție, sub îndrumarea Comitetului Executiv al Sfatului popular al orașului București, vom intensifica colaborarea noastră cu organele care concură la asigurarea circulației și cu D.M.C. Și colaborarea de pînă acum a avut rezultate concrete. De pildă, reglementarea circulației Ia un nivel satisfăcător pentru un moment, în zona Podul Șerban Vodă — P-ța Unirii. Pentru anul acesta este prevăzută a- menajarea și modernizarea nodului de intersecție Calea Văcărești — Șos. Olteniței — Șos. Berceni — Serg. Nițu Vasile, a celui din P-ța Gheorghe Coșbuc ș.a.
— Ce măsuri de mai bună di

rijare a traficului în transpor
tul în comun se prevăd ?— Pentru asigurarea unei ritmicități mai bune și creșterea operativității la rezolvarea blocărilor de circulație și avariilor vom dota toate vehicolele de intervenție, precum si cîte un vehicol de pe fiecare linie cu radiotelefoane. Vom majora și numărul de autovehicole de supraveghere a traseelor și vom spori exigenta pentru respectarea graficelor de mers și asigurarea unei cît mai mari punctualități a întregului nostru personal din sectoarele transportului în comun. Totodată, am prevăzut amenajarea corespunzătoare a tuturor capetelor de linii, în această privință avem nevoie de sprijinul direcției orășenești P.T.T.R., căreia îi solicităm să acorde în a- ceste locuri circuitele telefonice cu prioritate. Vom experimenta în acest an pe una dip linii un sistem modern de teledispecer electronic automat. Studiile și proiectele pentru acesta au fost întocmite de Institutul pentru proiectări de automatizare — I.P.A. — și analizăm posibilitatea introducerii unei supravegheri a principalelor intersecții și noduri de circulație prin mijloacele de televiziune cu circuit închis.

★în cursul convorbirii am fost informați că la I.T.B. se iau măsuri pentru îmbunătățirea întreținerii vehicolelor și introducerea pe trasee a primelor vagoane de tramvai modernizate, pe roți elastice, cu mers liniștit și finisaj interior mai îngrijit. De o atenție deosebită se va bucura activitatea educativă pe care organizațiile de partid și sindicale o vor desfășura în rîndul personalului, în vederea îmbunătățirii comportării fată de călători care uneori lasă încă foarte mult de dorit (și unii călători sînt în culpă asemănătoare).Transportul în comun ridică încă probleme serioase, dintre care foarte multe nerezolvate. Evident, măsurile amintite înseamnă un important pas înainte în direcția îmbunătățirii condițiilor în care se desfășoară transportul în comun în Capitală. Esențial este ca în permanență conducerea I.T.B. să țină seamă de sugestiile și observațiile călătorilor, să le a- precieze ca un sprijin, să vină în întîmpinarea lor.
Convorbire realizată de
Al. PLĂIEȘU

Astăzi, prima zi de februarie, reprezintă pentru Gheorghe Bu- goi, șef de tură la Depoul C.F.R. Ploiești, ultima zi de serviciu. Începînd de mîine, el este pensionar. Atrage însă atenția următorul amănunt : Gh. Bugoi iese la pensie avînd ca vechime 41 ani de muncă în cadrul aceleiași unități. Deși la C.F.R. se circulă foarte mult, iată o dovadă de stabilitate pe care o apreciem cu toții.
Iată dovada unei lipse totale 

de spirit comercial, cu efecte ne
gative în finanțele statului. 
I.C.I.L. Satu Mare are depozi
tate de aproape doi ani (!!) 55 
tone de unt în diferite depozite 
frigorifice din țară. Această con
siderabilă cantitate de unt s-a de
gradat, nemaifiind propice con
sumului. Ba, mai mult, pentru 
această colină de unt, acum bun 
doar pentru săpun, se plătesc 
anual dobînzi (penalizări) de 
250 000 lei. Cine suportă pa
guba de aproape trei milioane ? 
Fiind vorba de banii statului, 
cerem deschiderea unei anchete.

Comoditatea și o exagerată încredere de sine au dus la stingerea unei vieți. La Sibiu, un vagon de tramvai aflat în cursă a rămas fără frîne. Vatmanul a oprit pe traseu, solicitînd mecanicul de la depou. In scurt timp a sosit la fața locului maistrul mecanic loan Popa. El a refuzat să înlăture defecțiunea pe loc (din comoditate !), cerînd vatmanului să conducă vagonul în această stare. Cum vatmanul a refuzat, invocînd pericolul coborîrii ur-’* pante cu vagonul fără fri maistrul Popa s-a urcat la manetă încercînd să „demonstreze" că tramvaiul poate coborî și fără frînă. Ajungînd la pantă, tramvaiul a luat viteză vertiginoasă surprinzînd (pe linie) pe cetățeanul Bogdan Anatolie (care traversa strada reglementar, prin locul marcat), accidentîndu-1 mortal.
Pescărească

La Bicaz se fac pregătiri pen
tru primul pescuit industrial în 
lacul de acumulare. S-a organi
zat o echipă de pescari și s-au 
procurat 8 lotci, 5 sandoline 
(bărci cu motor), o șalupă, nă
voade, setei și alte ustensile. O 
dată cu pescuitul industrial, vor 
avea acces pe malul apei și pes
carii amatori. Așadar, „marea 
dintre munți", în care s-au de
versat în ultimii ani circa 10 
milioane de puieți și icre embrio
nate de diferite specii de pești, a 
devenit nu numai un obiectiv 
turistic, dar și o importantă bază 
piscicolă: crap, păstrăv, lostriță 
și... răbdare. Pregătiți undițele — 
noi v-am servit momeala.

X

(Urmare din pag. I)multă, vreme. Motivul pentru care nu se repară ? Lipsa unor rulmenți ! (Sîntem convinși că cele două fabrici de rulmenți ar fi indignate auzind această afirmație). Executantul acestei lucrări este Trustul de construcții și montaje miniere. La sesizările I.G.C.-Motru, sfatul popular regional, în loc să ia măsuri energice pentru repunerea în funcțiune a stației, a instalat o stație provizorie, care nu rezolvă nimic și mai mult încurcă lucrurile.Din relatările cetățenilor și ale specialiștilor au reieșit și alte deficiente care provoacă risipă de energie calorică : lipsa a încă două pompe la uzina termică, promise dar neprimite, care să intensifice circulația apei fierbinți, existența unor instalații înfundate prin blocuri, rămase necurățate de pe urma constructorului (T.R.C.-Olte- nia). Pe lîngă toate acestea, după cum ni s-a explicat la întreprinderea minieră, la conducta termică a orașului s-au cuplat, fără nici o aprobare, și alți consumatori. Unul dintre ei este T.R.C.O. Cu alte cuvinte, se ard zeci de tone de cărbuni zilnic pentru încălzirea apei murdare și a pămîntului de sub oraș.Pe lîngă deficiențele evidente de proiectare și construcție semnalate, proasta încălzire a orașului se da- torește și nerespectării normelor de funcționare a punctelor termice. „In oraș există 3! de puncte termice care trebuie în permanență supravegheate — ne-a spus tovarășul Gheorghe Dumi
tru, inginer șef la întreprinderea minieră. I.G.C. are însă numai 17 instalatori, nici măcar unul de fiecare punct. Și astfel sa

întîmplă deseori ca unul sau altul din punctele termice să fie închise deoarece instalatorul a fost chemat să facă o reparație urgentă în vreun bloc. In asemenea condiții, la ce mai folosește aparatura de urmărire și de reglare cu care sînt înzestrate punctele termice?".Interesant de reținut că aceste deficiente grave puteau fi prevenite. La 9 noiembrie 1967, comisia economică a comitetului

Și alte cîteva probleme. Pare de necrezut, dar o mare parte a orașului se află încă sub semnul provizoratului. Din cele 25 de blocuri, din care unele sînt locuite de peste doi ani, doar la 4 s-a făcut recepția definitivă. Trustul regional de construcții Oltenia n-a găsit mijloacele și răgazul să facă remedierile necesare pentru a se prezenta în fața examenului pe ca- re-1 constituie o asemenea

Sfatului popular regional Oltenia, care răspunde atît de activitatea întreprinderilor de construcții, cît și a celor de gospodărie comunală. I-am povestit toate cele văzute și auzite la Motru. Dînsul ne-a ascultat cu cea mai mare atenție și cu... surprindere. Am izbutit chiar să-i trezim indignarea, urmată imediat de o scuză : „Nu am primit sesizări în acest sens. Dar dacă este așa, e o lipsă a noastră..."

Motru — socotim rezolvată problema transportului minerilor. Există 18 trasee între comunele învecinate și mine, deservite de autobuzele D.R.T.A. Ar fi însă necesar ca graficul- orar de parcurs să fie respectat mai cu strictețe, ca mijloacele de transport să fie mai intens folosite, și, pe cît posibil, completate. întrucît se întîmplă ca oamenii șă rămînă pe traseu și pînă cînd sîntem anunțați, pînă trimitem

regional de partid, împreună cu organele locale de partid, sfatul popular regional, constructori și proiectanți, întreprinderea minieră Motru au analizat în ce măsură orașul e pregătit pentru iarnă. S-a încheiat o minută, în care erau enunțate foarte succint obligațiile ce reveneau fiecărei întreprinderi sau instituții în această direcție, precum și scadența îndeplinirii lor. Deși terme- y nele au trecut de mult, cea mai mare parte a obiectivelor au rămas neîndeplinite. Semnatarii minutei au petrecut un vesel revelion în apartamentele lor din Craiova, uitînd cu totul de obligațiile pe care și le-au asumat.

recepție. Situația are însă consecințe grave, din păcate numai pentru locatari. Se știe că în anul de garanție, constructorul este obligat să facă eventualele reparații, inclusiv cele ale instalației de încălzire. Blocurile nefiind definitiv predate beneficiarului, nu se știe exact în sarcina cui cad aceste reparații. Dar și conducerea T.R.C. Oltenia a petrecut un an nou fără griji...Și pentru că tot pornisem pe panta explicațiilor, ne-am gîndit să cerem și o explicație „de ansamblu", o explicație a tuturor explicațiilor primite. în acest scop am făcut o vizită tovarășului Gabriel Ciupa- 
gea, vicepreședinte al

într-adevăr, tovarășul vicepreședinte a inițiat imediat cîteva acțiuni care să ducă la depistarea și remedierea rapidă a deficiențelor semnalate. Sperăm ca măcar acum tărăgănările peste orice limită, neglijența și lipsa de răspundere să-și primească replica cuvenită.La începutul acestor rînduri spuneam că au fost mai multe sesizările care ne-au adus la Motru. Una dintre acestea se referea la transportul minerilor spre mine și de acolo înapoi, precum și la transportul orășenesc.— în multe privințe — ne spunea tovarășul Cornel 
Bătăcui, directorul general al întreprinderii miniere

după ei mașinile întreprinderii, trec ore bune de lucru, nemaivorbind de faptul că sînt nevoiți să aștepte în frig. Totodată, se ridică problema minelor situate la distante mai mici de 5 km, care nu pot fi deservite de autobuzele D.R.T.A. Acestea s-ar cuveni să fie deservite de curse locale. Dar localitatea noastră, deși a fost declarată oraș, nu are încă transport orășenesc. Foarte util ar fi și un autobuz care să lege orașul de gara însurăței — situată la o depărtare de 4 km — unde se coboară pentru a se ajunge la Motru.La I.G.C. Motru aflăm că s-a întocmit un studiu cu privire la organizarea

transportului orășenesc. Ar fi de dorit ca forurile locale de resort să-i acorde o soluționare grabnică.Un domeniu important al organizării vieții într-un oraș este cel al comerțului, iar în scrisorile primite la redacție, comerțul își avea partea sa. O notă bună pentru cei care se ocupă de aprovizionarea acestui orășel : magazinele spațioase și luminoase oferă un sortiment bogat de mărfuri alimentare și nealimentare, frumos prezentate. Sînt însă și unele observații de făcut. Prima și cea mai importantă se referă la calitatea pîinii : e deseori cenușie și grea, la mare distanță de pîinea rumenă și pufoasă care iese, din cuptoarele atîtor fabrici. Pe de-asupra se vinde și veche. „Așa vine de la fabrică, ne explică vînză- torii de la centrele de pîine. Se pare că fabrica din Broșteni, în special, stochează pîinea".în rafturile frumoaselor centre de pîine, în afară de produsele neîmbietoare de care aminteam, se găsesc prea puține produse de panificație — cantitativ și ca varietate. Pentru 1968, Ministerul Industriei Alimentare a prevăzut construirea la Motru a unei fabrici de pîine. Sfatul popular regional, executantul acestei lucrări, n-a primit nici pînă acum proiectul. Din această cauză, nu s-a putut prezenta la C.S.P. necesarul de materiale. Probabil s-a pierdut din vedere faptul că termenul de intrare în funcțiune este tot... 1968 !în încheierea acestor însemnări, o informație prețioasă pentru reprezentanții forurilor centrale și locale care ar avea intenția să viziteze orașul (în vederea luării unor măsuri) : șoseaua pînă la Motru este asfaltată... Și în foarte bună stare de circulație...

si retur
9 cetățean din București, cu roată nr. 5, a expediat co-str.

a ajuns în... Cluses (vezi întors retur de plimbare

UnPuțuo scrisoare socrilor săi din muna Frata, regiunea Cluj. Plicul, datorită superficialității unui salariat de la poștă Franța, localitatea Cluj). De aici s-a după 2 săptămînigratuită în străinătate. Scrisoarea, plină de ștampile, o păstrăm pentru documentarea tovarășilor de la poștă. Bineînțeles, dacă îi interesează. Oricum, noi nu vrem ca trimițînd o scrisoare la Caracal să ajungă la... Caracas.
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vine

în ultimele luni ale anului trecut, familia „S. R.“ — cu locul de origine la Uzina de autocamioane din Brașov — s-a mărit cu un nou vlăstar : autocamionul de 5 tone cu dublă tracțiune tip S. R. 114. Ca aspect exterior, noul autocamion de 5 tone nu se deosebește de celelalte 7—8 tipuri aflate curent în fabricație. Privit însă mai atent, prin prismei caracteristicilor, a performantelor pe care le posedă. S. R. 114 este un tip de autocamion cu totul deosebit. Ni-1 prezintă tov. ing. Va- sile Coandă, constructor șef al uzinei, și Ti- beriu Roth, inginer proiectant principal. Dar. mai întîi, să dem căror scopuri punde noul tip de tocamion ?— S. R. 114 —spunea constructorul șef al uzinei, servește foarte bine transportului în condiții de teren accidentat, inaocesibil autocamioanelor obișnuite. Mă refer la exploatările forestiere, a- gricultură și șantiere. El se încadrează în categoria autovehiculelor așa-zise „tot teren", ceea ce corespunde drumurilor cu denivelări pronunțate, terenurilor desfundate, a- răturilor, terenurilor acoperite cu un strat de zăpadă pînă Ia 4(1 cm, cu apă pînă la o adîncime de aproape o jumătate de metru, pu- tîndu-se înscrie cu u- șgrință în curbele cele mici.

ve-răs-au-ne

T- Pentru a răspunde acestor cerințe, probabil că noul tip de autocamion are anumite particularități tehnice specifice. Care sînt acestea ?— Cea mai importantă constă în dotarea lui cu tracțiune integrală, adică cu tracțiune dublă. Intervine i apoi posibilitatea blocării comandate a diferențialului din spate, prevenindu-se rea roților, numai atît. terenuri pot apărea un „ochi" de noroi, un șanț, un perete alunecos, o groapă, situații din care nici autocamioanele cu tracțiune integrală nu pot ieși singure. Pentru asemenea cazuri. S.dotat cu > un cablu, f cărora se poate tracta. Un alt în avans fată de „confratele" său mai vechi — S. R. 113, care urcă pante cu o înclinație de pînă la 17.5 grade.

patina- Dar, nu Lucrînd în accidentate surprize :
. R. 114 este un troliu și cu ajutorul auto- aspect.

— noul autocamion este capabil să ia pieptiș pante pînă la 32 grade, chiar și în condițiile unui teren accidentat.— Ați asistat la una din „încercările" la care a fost supus autocamionul S. R. 114 ? Cum se comportă în a- ceste cazuri ?— Vă mărturisesc că prevederile noastre s-au confirmat ____încercarea a avut într-o Dădure de borete.la un spectacol re ne-a dat multă încredere în forțele noastre. Cuplîndu-se ambele punți și blocînd diferențialul din autocamionul a tat prin pădurea borete circa 200 cu multă ușurință.Și, întrucît este vorba de caracteristici, iată cîteva din aprecierile comisiei de omologare : „Autocamionul S.R. 114 posedă performanțe superioare. Atît prin volumul de transport, cît și suprafața utilă, prin posibilitatea de a traversa cele mai accidentate terenuri, în condițiile unei stabilități depline, prin sistemul de frînare eficient, ușurință de conducere și posibilitate de despotmo- lire cu ajutorul troliu- lui... răspunde pe deplin scopurilor pentru care este fabricat". Se cuvin însă să fie menționate și alte performanțe ale noului autocamion. El dispune de o capacitate de aprovizionare cu combustibil mult mărită. Cele trei rezervoare de benzină, de 450 litri, îi dau posibilitatea să parcurgă, fără a mai fi alimentat, o distanță de pînă Ia 1 000 km, fapt eare îi permite mărirea razei independente de acțiune. Mult îmbunătățit este, după cum s-a mai spus, și sistemul de frî- nă. S.R. 114 este dotat cu instalație de frînare cu servo-comandă, pe principiul pneumatic, mai sigură și eficientă, înzestrat cu nn de 140tracta, în afara căturii de pînă la 5 tone, și o remorcă în greutate de pînă la G tone.— Noul autocamion,— adaugă proiectantul principal — se ridică la nivelul celor mai bune produse asemănătoare din străinătate. Comparat. de exemplu, cu autocamioanele similare de neste hotare, S.R. 114 are o greutate proprie cu 1 300 kg mai mică. în cazul consumului de

întru totul, loc ar- Am asistat ca
spate, înain- de ar- metrl

motorCP, el poate încăr-

benzină, el se de asemenea, autovehiculele cu mai redus consum : litri la suta km pe terenuri accidentate, la o viteză medie de 30—40 km/oră. In general, însă, viteza de deplasare poate ajunge pînă la 85 km/oră.— Deci, produsul întrunește calități care constituie un motiv de satisfacție pentru colectivul uzinei.— Tehnica avansează continuu, în ritm vertiginos. De aceea, S.R. 114 nu este decît o „verigă" în strădaniile colectivului nostru pentru diversificarea acestei „familii" de autocamioane. Ca atare, odată cu realizarea noului tip, producem și un număr de subansamble (a- gregate) independente, ca, de exemplu, punți- spate, punți-față, șasiuri, transmisii cardanice și altele, care împreună cu cele produse anterior să asigure fabricarea a circa 20 tipuri de autocamioane diversificate din clasa 5—G tone, încă în acest an. Acum, se află în stadiu de asimilare mai multe agregate noi (subansamble), ce vor îmbunătăți și mai mult chiar performanțele Este tele, i care rare a combustibil, un nism de direcție cu cale de rulare pe bile, care va ușura mult conducerea autocamionului, contribuind în același timp la mărirea siguranței circulației.Pe aceeași linie se înscriu si alte măsuri. Toate aceste soluții nu se vor opri numai la S.R. 114. Ele vor fi generalizate și la celelalte tipuri de autocamioane, aflate în fabricație sau care urmează să fie asimilate. Un exemplu. Folosind puntea din față de la S.R. 114, se intenționează să se realizeze un autotractor „cu șa" și tracțiune integrală, ca și un autocamion cu tracțiune integrală ampatament S.R. 114, noul mion produs la constituie, fără lă, o expresie a matu- capacitătii colec- uzi- încă o dată largile posibilități — pentru ridicarea pe culmile progresului tehnic — de care dispune industria constructoare de mașini.

numără, printre

noului S.R. 114. vorba, printre alde un carburator, va permite micșo- i consumului de meca-

__ si mărit, autoca- Brașov, îndoia-rizării și creatoare ale tivului acestei confirmîndne.

Nicolae MOCANU

(Urmare din pag. I)trebuie să-1 aducă la rezolvarea treburilor obștești. Despre vorba ? ce este
© „Mărunțișuri” 
împiedică buna desfă 
șurare a adunărilor

care

Comuna Breasla, raionul Craiova. In sala căminului cultural, unde a fost convocată adunarea generală a țăranilor cooperatori, s-au adunat aproape 200 de oameni. Punctuali, cei mai multi dintre ei au luat loc în bănci încă de la ora 9, cînd li s-a cerut să fie prezenți. Ceasul s-a făcut însă 12 și la masa prezidiului n-a a- părut nimeni. Nu ne propunem să prezentăm „efectul educativ" al unor asemenea practici anacronice, care trebuie combătute cu toată severitatea și curmate radical. Vom prezenta însă efectele lor practice asupra modului de desfășurare a adunării generale.După mai bine de trei ore de așteptare, deci de oboseală și nervi ședința a început. Cooperatorilor li s-au prezentat... 5 materiale : darea de seamă a consiliului de conducere, proiectele planului de producție și financiar, raportul comisiei de revizie etc. Desigur, sînt documente importante dar, în total, ele au răpit a- proximativ alte două ore. în sfîrșit au urmat discuțiile. Dovedind că înțeleg semnificația și importanța momentului, că sînt hotărîți să pună cu toții umărul cu nădejde la ridicarea pe o treaptă superioară a activității economice din unitatea lor, au cerut cuvintul 21 de cooperatori. Rînd pe rînd Radu Mincă, Nicolae Militaru. Chină Chirigiu, Gheorghe Munteanu, Gheorghe Roșu, au venit cu propuneri prețioase — rod al anilor de experiență personală — au recomandat măsuri menite să înlăture deficiențele — nu puține — care s-au manifestat anul trecut și care. în final, au determinat îndeplinirea numai în proporție de 80 la sută a olanului de venituri.Timpul nu stă și făcut ora 17. decît 14 tovarăși,de a spune fiindcă ultimilor, prezidiul Ie-a amintit mereu : „tovarăși, foarte scurt". Sub influența unor a- semenea îndemnuri unii cooperatori s-au lăsat păgubași, și-au „scurtat" cuvîntul la simpla enunțare a formulei : „problemele pe care am vrut

să le ridic au lalți vorbitori".................. .... ...încurajeze dezbaterea aprofundată a problemelor, fiindcă o asemenea a- dunare are loc o dată pe an. iar de seriozitatea și profunzimea discuțiilor și propunerilor făcute depinde în mare măsură bunul mers al treburilor obștești de-a lungul a 12 luni, prezidiul i-a îndemnat pe cooperatori la superficialitate.Să recapitulăm deci. Din 21 cooperatori care au cerut cuvîntul au vorbit doar 14, fiindcă afară se făcuse noapte. Dintre aceștia, practic, sub imperiul „sfaturilor" prezidiului și al oboselii, unii s-au limitat la formula

fost lămurite de cei- Așadar. în loc să

însă pe loc. S-a deși n-au vorbit Vorbit este un fel

SR 114 — la spălat și gresat înain
te de livrare către beneficiar(Foto : Agerpres)
LA COMBINATUL 
SIDERURGIC-GALAȚI

Instalații pentru primirea 
și depozitarea minereului

Recent, la Combinatul side
rurgic — Galați a intrat în 
funcțiune fluxul nr. 1 de pri
mire. descărcare, transport și 
depozitare a minereului, care 
aparține gospodăriei de mate
rii prime a sectorului aglome- 
rare-furnal. Primele 1 650 tone 
de minereu au și intrat în com
binat.

Complexul este impunător, 
atît prin dimensiune, cît și prin 
gradul de tehnicitate la care a 
fost realizat.

Toate utilajele — cu excep
ția mașinii de descărcat din de
pozit — sînt comandate centra
lizat.

In același timp, a fost pus în 
funcțiune și primul tunel de 
dezghețare a minereului cu ra- 
dianți cu gaz metan, care are o capacitate de 50 de vagoane 
pe zi.

Fluxul nr. 1 face parte din 
lanțul tehnologic al sectorului 
aglomerare-furnal, care se află 
în plină construcție. In curînd, 
alte obiective vor fi puse în 
funcțiune.

în construcție

Fabrica de tapițerie

Au început să prindă contur viitoarele construcții ale fabricii de tapițerie de la Mizil, importantă unitate industrială a orașului. Hala de fabricație o- cupă o suprafață de 5 000 metri pătrați, urmînd să fie construită în întregime din prefabricate. Viitoarea întreprindere va fi pusă în funcțiune către sfîrșitul acestui an. (Agerpres)
vorabil cîștigurile membrilor cooperatori. Dovedind interes pentru soarta treburilor obștești, cooperatorii au participat în număr mare la adunarea generală, s-au referit în intervențiile lor tocmai la situația nesa- tisl’ăcătoare amintită, au căutat să depisteze mijloacele cu care să se poată îndrepta lucrurile. Lipsurile scoase la iveală cu acest prilej sînt destul de numeroase : nu se dă atenția cuvenită păstrării avutului obștesc, îndrumarea și controlul exercitate de conducerea cooperativei lasă de dorit, conductorii de atelaje fac ce-i taie capul (în timp ce în cooperativă unele acțiuni nu se reali-

ISALNIȚA - SLATINAIntre Ișalnița și Slatina pe o distanță de 63 km au început lucrările de construcție la linia aeriană cu dublu circuit de 220 kilovolți care va alimenta cu energie electrică noile capacități ce se construiesc la uzina de aluminiu în cadrul celei de-a treia etape de dezvoltare. Echipamentul acestei linii, precum și echipamentul de intrare în stația de 220 kV de Ia Slatina sînt produse la uzinele „Electroputere" din Craiova. (Agerpres)

Bilanțul contabil pe 1967 al întreprinderii de Craiova marchează, ani : adică, picvuaiu xxvx, ixi ,-cxxi mo. ic dublă față de dotația planificată anul trecut veste cu planul ductivitatea muncii, producția marfă vîndută și încasată — realizările se mențin perseverent la aceleași nivele nesatisfăcătoare, cuprinse între 91 la sută și 94 la sută. Această „stare critică" a activității economice și financiare surprinde, desigur, și revoltă pe cel care pășește pentru prima oară în această întreprindere. Nu aceeași reacție o au însă conducerea ei și forul tutelar din Ministerul Industriei Construcțiilor, care, rememorînd finalul economic al fiecăruia din cei patru ani de existentă a fabricii, afirmă ca o placă uzată : ,,nici în acest an planul nu a fost realizat". Apoi, ia fel ca si în ceilalți ani, închid dosarul gravelor neajunsuri și o iau de la început, tinzînd să permanentizeze cercul vicios al pierderilor. Care sînt factorii ce favorizează și întrețin un asemenea climat ?„Ne lipsește un fond disciplinat" — s-a scuzat la începutul anchetei inginerul-șef al întreprinderii, tov. Gheorghe Constantin, dorind să sintetizeze într-una singură toate cauzele care au al pierderilor, aceeași formă stantin Niță, Direcția Băncii costă milioane de lei la rea de prefabricate", precum și de tov Dumitru Dănescu, instructor al Comitetului orășenesc Craiova al P.C.R. : „Actele de indisciplină provoacă dezordine în toate sectoarele de activitate". Și așa mai departe am notat fel de fel de formulări ale uneia. din principalele cauze care întreține ineficienta activității’ Ia' întreprinderea de prefabricate : lipsa unei discipline a muncii ferme și autoritare, ceea ce înlesnește cazurilor de nercspectare mai elementare obligațiiCa și cum ar ține, dea un prost exemplu înseamnă indisciplină conducerea întreprinderii de prefabricate din' beton Craiova o tolerează sub toate formele tipice : tîrzieri tivate. muncă mului. disciplinei nu se dezminte nici la cea mai sumară analiză. Astfel. în a- nul 1967 in fabrică s-ati înregistrat circa 90 000 (!) om-ore absențe și învoiri în timpul programului de lucru. Mai precis, aceasta înseamnă că fiecare muncitor a lipsit cîte o decadă întreagă, diminuîndu-se în mod corespunzător volumul producției.

prefabricate din beton ca și în ceilalți ..pierderi — 12 200 000 lei", precizăm noi, în cantitatede la bugetul statului. Cît pri- ceilalti indicatori, comparativ producția marfă, pro-

generat cercul vicios Ideea a fost reluată în succintă de tov. Con- inspector orășenească Naționale : principal la Craiova a ..indisciplina întreprinde-

apariția și multiplicarea a celor de serviciu, probabil, să de ceea ce în muncă.înde la lucru, absente nemo- învoiri. părăsirea locului de înaintea terminării progra- Un astfel de ..tablou" a) in-

vinovat de această situație și ce măsuri concrete înțelege consiliul de conducere să ia pentru curmarea lipsurilor semnalate. Or, nu s-a în- tîmplat așa. Președintele cooperativei, Andries Constantin, a dat niște răspunsuri care n-au mulțumit pe cooperatori : „n-am fost ajutat, membrii consiliului n-au manifestat nici un fel de interes pentru îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit etc.". Cît despre celelalte cadre vizate : vicepreședintele care răspunde de zootehnie, membri ai consiliului de conducere si alții, aceștia au „sărit" peste unele întrebări, au

ADUNĂRILE GENERALE
amintită, deci efectiv nu și-au mai expus punctul de vedere, iar alții au îndeplinit cererea ce li s-a făcut, fiind „foarte scurți". Care este eficiența unor asemenea adunări — să le spunem, pe nume, formale ?
0 Respectarea demo
crației cooperatiste — 
o cerință obligatorie!Deși, teoretic, toată lumea este de acord că respectarea democrației cooperatiste constituie o cerință statutară obligatorie, că cei aleși în fruntea cooperativelor, ca mandatari ai obștii, trebuie să dea socoteală de toate acțiunile întreprinse, să explice clar oamenilor diferitele fenomene din unitatea pe care o conduc, să răspundă concret și imediat la interpelările adunării generale, practic, uneori, se „scapă" din vedere asemenea îndatoriri, ceea ce este profund dăunător Exemplul cooperativei a- gricole din Blîndești. raionul Botoșani, constituie o dovadă concludentă în acest sens.Această unitate face parte din categoria acelor cooperative care de ani de zile bat pasul pe loc. realizează producții și venituri sub posibilități. ceea ce influențează nefa-

zează la vreme, unii dintre aceștia lucrează cu atelajele unității unde vor, încasînd bani), îngrijirea animalelor este necorespunzătoare, ș.a.m.d. Referindu-se la această ultimă problemă, cooperatorul Ion Marisac spunea :
„Am trecut nu de mult pe la graj

dul numărul doi. Nu se poate să nu 
te necăjești cînd constați cum sînt 
ținute animalele. Am văzut si cîte 3 
viței legali la tin belciug, murdari, 
netesălati. întreb pe tovarășul ingi
ner, pe vicepreședintele cu zooteh
nia si pe brigadieri: de ce se pe
trec astfel de lucruri, de ce nu se 
iau măsuri ? Am cerut unui briga
dier să-mi dea situația vițeilor în 
vîrstă de pînă la 6 luni, să văd cum 
au crescut, cît spor în greutate au 
căpătat. Nu a putut să-mi îndepli
nească dorința deoarece, după cum 
am aflat, o astfel de evidentă nu se 
ține. Am mai constatat ceva : la 
noi, nu se face nici măcar cîntări- 
rea vițeilor. Atunci cum se poate re- 
tribui pe drept munca îngrijitorilor ? 
Sînt ei stimulați pentru a îngriji 
bine animalele, pentru a respecta 
programul de grajd ? Nu. De ce a- 
ceastă situație ? Pentru că cei ce au 
munci de răspundere în acest sector 
nu sînt trași la răspundere".Era de așteptat ca în urma unor asemenea interpelări, membrii consiliului de conducere, precum si ceilalți factori de răspundere din cooperativă să arate deschis cine se face

explicat atît de clar unele probleme... îneît nu s-a înțeles nimic.Alți cooperatori au criticat consiliul de conducere pentru că nu este corect și obiectiv atunci cînd este vorba de aprecierea muncii cooperatorilor, sau de încălcarea normelor statutare. Cuvîntul cooperatorului Ilic Vieru ni se pare semnificativ în această privință.
„Sînt unii cooperatori care seara, 

în drum spre casă, strecoară prin 
buzunar sau prin traistă cîte un 
știulete, doi de porumb din tarlaua 
cooperativei. Ei sînt sancționați. 
Foarte bine că se procedează așa. 
Cîte unul însă fură cu căruța sau cu 
mașina si pînă ce consiliul de con
ducere ia măsuri... îmi aduc aminte 
de un fapt. Acum cîtva timp un paz
nic a fost bătut de cii prinși că-și 
însușeau bunuri obștești. Atît s-a tă
răgănat luarea măsurilor care se im
puneau îneît nu știi ce să mai crezi. 
La fel se procedează si cu acei cîți- 
va cooperatori care și-au făcut cîte 
un „dosar de sănătate" doldora și 
pe baza căruia primesc ajutoare din 
cooperativă. Dacă ar ti să-i cântărești după justificările pe care și 
le-au adunat în el, ar însemna să fie 
putrezi de bolnavi. Cum se face însă 
că la horă joacă de le sar 
de la ahete ?"Evident, în aceste situații poate fi vorba de „lipsă de invocată de președinte, ci de neglijență. de cocoloșirea lipsurilor, de

tocurilenu mai ajutor"

Dar un neajuns gur... Aceste pierderi sînt dublate în mod nefericit de altele, la fel de intolerabile, printre care nefolosirea rațională a timpului de lucru pro- priu-zis, a celor 480 de minute. Imaginea surprinsă în timpul anchetei la o secție a întreprinderii, cea de prefabricate, este edificatoare. Un mare număr de oameni — circa 40 la sută din cei existenți în schimbul I — petreceau un fel de „concediu", printre mașini și instalații, stînd la o discuție, plimbîndu-se de la o linie de fabricație la alta, sau pur si simplu picotind pe unde se nimerea. O parte serveau masa. Toate acestea se petreceau sub ochii îngăduitori nestingherițiai maiștrilor.

Este inexplicabilă o asemenea poziție nu numai pentru inginerul-șef și conducerile secțiilor de producție, dar și pentru comitetul de partid și cel al sindicatului, care nu s-au decis să pună odată capăt actelor de indisciplină. Oare aici este facultativă liotărîrea partidului și guvernului cu privire la întărirea disciplinei în muncă și respectarea programului de lucru, din primăvara anului trecut ?Nesocotirea celor mai elementare norme ale folosirii timpului pentru producție se grefează la întreprinderea de prefabricate pe un alt neajuns dăunător : slaba calificare a forței de muncă. Un mare număr de muncitori sînt necalificati sau cu o ca-
ÎNTREPRINDEREA de prefabricate DIN BETON-CRAIOVA

DE 4 ANI
IN CERCUL
VICIOS AL
PIERDERILOR

JCai șefilor de echipe. Nimeni nu se alarmează, nici chiar dacă unii muncitori părăsesc locurile de muncă cu 20—30 de minute înaintea programu-tot vezi „în să intervină hotărît întreprinderii s-a zbătut și se zbate neputincioasă în „cleștele" dezordinii. „Avem nevoie de oameni disciplinați" afirma inginerul-șef. Da. imperativul ..sare în ochi" la prima vedere. Dar cine altcineva decît conducerea întreprinderii trebuie să introducă tiu spirit de maximă exigență și intransigență față abatere de la

acest timp și cu domină" — care-i permiteau conducerea

disciplina de orice muncii ?
îndeplinirea unorsuperficialitate în obligații elementare sau a unor sarcini încredințate de obște. Bunul mers al treburilor cooperativelor a- gricole presupune eliminarea unor asemenea carențe care, în esență, nu reprezintă altceva decît încălcări ale democrației cooperatiste. La aceasta trebuie să vegheze atît adunările generale, cît și cei cărora obștea le-a încredințat sarcina de răspundere de a conduce treburile curente ale unităților lor.

S Producțiile sînt pla 
nificate la nivelul posi 
biîităților reale ?Analiza scrise în producție oglindesc lor în anii anteriori scoate în evidență anumite anomalii asupra cărora merită să ne oprim puțin. Este vorba, în primul rînd, de nivelul scăzut al producțiilor medii planificate care, adeseori, se situează sub posibilitățile existente și realizările ultimilor ani.La cooperativa agricolă din Siretu, raionul Bacău, de exemplu, potrivit „calculelor" făcute de cei care au întocmit planul de producție, recolta de sfeclă din acest an trebuie să se cifreze la 22 000 kg la hectar, adică tot atît cît s-a obținut în 1967. S-a uitat însă că producția realizată a- nul trecut a fost mult sub posibilități din cauză că sfecla a fost cultivată pe terenuri necorespunzătoare, care au favorizat apariția mucegaiului, irigarea acestei culturi nu s-a executat corect etc. Faptul că nivelul planificat al producției de sfeclă pe acest an nu oglindește posibilitățile reale este dovedit și de practica acelor brigăzi care au realizat producții superioare mediei cooperativă, și anume cîte 25 000 la hectar și chiar mai mult.Din păcate, asemenea rezerve care consiliul de conducere și le-a creat pentru a avea „zile mai liniștite", pentru ca la finele anului să raporteze îndeplinirea și chiar depășirea sarcinilor de plan, s-au înregistrat și la porumb, cartofi, legume, înțelegînd acest lucru, cooperatorii s-au angajat în adunarea generală să depășească producțiile medii stabilite în plan : cu 200 kg la porumb, cu 1 000 kg la cartofi și sfeclă de zahăr, cu 2 000 kg la ardei și 3 000 kg la ceapă verde, cu 200 litri de lapte pe fiecare vacă furajată ș.a.m.d. De

comparativă a cifrelor în- proiectele planurilor de pe 1968, cu a acelora care nivelul mediu al recolte-

pe 
kg

Pe

ZI de zi, la conducerea întreprinderii este un continuu pelerinaj peDtru încheierea sau desfacerea contractelor de muncă. Anul trecut au fost angajați 1 700 de salariați și, în a- ceeași perioadă, au plecat din întreprindere 1 400 de salariați.— Cum se explică această fluctuație care afectează, în ultimă instanță, producția ?spus inginerul-șef, și condițiile satisfăcătoare.

lificare scăzută, sub nivelul dotării tehnice, iar o bună parte din maiștri au o altă pregătire decît cea necesară pentru industria de prefabricate. în ciuda acestei situații, care influențează nefavorabil activitatea întreprinderii, aici nu există o preocupare serioasă în vederea calificării și ridicării nivelului de pregătire tebnico-profesională. Din relatările culese în întreprindere se desprinde că cursurile de ridicare a calificării sînt de multe ori formale, organizate date fiind crescînde Asemenea cadrelor sînt întregite, din păcate, -'a fluctuația forței de muncă.
defectuos, lecțiile pre- adesea rupte de cerințele ale producției moderne, neajunsuri în pregătireași de

nu s-au făcut, așace însă firesc și eficient, retușurile în plan, astfel îneît între nivelul recoltelor și posibilitățile existente să existe o concordanță deplină ?O situație asemănătoare am întîi- nit și la Blîndești, raionul Botoșani. Curiozitatea ne-a îndemnat să-i cerem ing. Iulian Strutinschi, de la U- niunea cooperativelor agricole Botoșani, să explice substratul acestui procedeu. Iată răspunsul.
— „Ne-am gîndit că e mai bine să 

prevedem puțin si să realizăm ce am 
propus, decît să procedăm ca pînă 
acum — adică să planificăm mult si 
să scoatem puțin".Curioasă optică. Curioasă fiindcă acest procedeu nu-i va determina în nici un caz pe membrii consiliului de conducere și pe cooperatori să lupte pentru realizarea unor producții maxime. Ei știu bine, încă de la 
început, că vor îndeplini, fără nici un efort, prevederile planului și chiar angajamentele luate.La asemenea adunări generale participă și reprezentanți ai uniunilor cooperatiste, consiliilor agricole etc. Ei nu trebuie să facă doar act de prezență, să se limiteze la consemnarea în carnetul de notițe a unor aspecte critice ca acelea semnalate anterior. în asemenea situații delegații acestor organizații, în virtutea sarcinilor statutare, au datoria să a- ducă o contribuție activă la rezolvarea problemelor ridicate, la stabilirea acelor măsuri care să asigure lichidarea greșelilor, progresul economic continuu al unității respective, întărirea democrației cooperatiste, perfecționarea stilului de muncă al cadrelor de conducere din aceste unități.

cum era necesare

★Desfășurarea în bune condiții a adunărilor generale — cu alte cuvinte dezbaterea aprofundată, responsabilă a problemelor majore ale fiecărei unități, stabilirea cu discernământ a jaloanelor activității din acest an și a măsurilor care să conducă la valorificarea maximă a rezervelor de creștere a producției existente în fiecare loc — este o cerință stringentă, care condiționează în foarte mare măsură progresul economic al cooperativelor agricole, creșterea bunăstării membrilor lor, dezvoltarea agriculturii noastre socialiste. La înfăptuirea a- ceștui deziderat sînt chemați să-și aducă aportul toți factorii interesați, începînd cu cooperatorii și consiliile de conducere ale cooperativelor și terminînd cu reprezentanții organelor de partid, ai uniunilor cooperatiste, consiliilor agricole etc.

— Poate, ne-a că o cauză ar ti muncă, nu tocmai unele secții.Nu „poate", ci ceasta este una cauze ale fluctuației. în secția de prefabricate, linii de crează în instalațiile re a apei sînt defecte. Apoi, în întreprindere nu se acționează pentru păstrarea celor care se califică, a acelui mult dorit „fond disciplinat". Consecințele ? Pornind de la acest punct nevralgic, se declanșează o adevărată reacție în lanț a nepriceperii și nerespectării prescripțiilor tehnologice, care culminează cu milioane lei aruncate în „gura lacomă" a pierderilor. Așa se explică volumul mare al rebuturilor, slaba gospodărire a materiilor prime și materialelor. întreținerea, repararea și exploatarea necorespunzătoare a mașinilor și instalațiilor. Iată, de altfel, și cîteva detalii asupra celor amintite. Anul trecut s-au înregistrat cheltuieli neeconomicoase de 3,8 milioane lei. Mai mult de două treimi din această sumă o constituie numai pierderile din rebuturi și dobinzile penalizatoare la împrumuturile restante.Ca urmare a acelorași cauze s-a consemnat și un mare volum de declasări la tuburile „Premo", în valoare de 3,3 milioane lei. Deci, nu a fost curmată risipa de materii prime și materiale. Prin secțiile de fabricație și în curtea întreprinderii te împiedici în sîrmă sau grămezi de beton pietrificat. Ce proporții are această risipă de metal și beton ? Din înregistrările contabile aflăm : în 1967 s-au irosit 1100 tone ciment, 15 000 tone agregate, I.C.M. oțel-beton prefabricate din procură din de 2 000 000 lei. Acest tablou ne-a fost justificat, într-un stil personal, de secretarul comitetului de partid al întreprinderii : „Știm, tovarășe, asta e situația. Ce să facem. Nu avem oameni calificați..." în acest mod se tinde acoperirea, în continuare, și a altor pierderi. De pildă, slaba întreținere și exploatare a mașinilor și utilajelor au provocat, nici mai mult nici mai puțin, 70 000 ore întreruperi accidentale, pierzîndu-se în acest fel echivalentul producției programate pe aproape 10 zile.Aceasta ar fi deci situația „proaspătă" a întreprinderii de prefabricate din beton Craiova. Fiindcă, ea a mai fost analizată în repetate rîn- duri în presă. Invariabil, Ministerul Industriei Construcțiilor a dat asigurări că se vor lua măsuri, și că se va produce mult-așteptatul reviriment. Revirimentul nu a avut loc. De aceea, ne-am adresat verbal tov. ing. G. Furduescu, director general al Direcției generale a industriei prefabricatelor. într-un început, ni s-a relatat :— Sînt cîteva elemente esențiale pe care conducerea întreprinderii le consideră minore. Mă gîndesc la calificarea scăzută a muncitorilor, determinată în principal de fluctuația mare a forței de muncă. în altă ordine de idei, trebuie să spun că nici aparatul tehnic nu este folosit rațional. Majoritatea inginerilor sînt rupți de producție, sau nu acordă importanța cuvenită organizării producției în secții. Există în întreprindere peste 40 de maiștri dar, din păcate, cei mai multi nu cunosc nici care sînt atribuțiile lor. Așa după cum se vede, toate acestea constituie neajunsuri pe care trebuie să le rezolve numai conducerea întreprinderii și nu forul tutelar.— Au trecut aproape opt luni da la numirea actualei conduceri a întreprinderii, dar nu se observă îmbunătățiri demne de remarcat. Considerați că forul tutelar a sprijinit-o îndeajuns și a controlat acțiunile ei pentru redresarea situației economice și financiare ?— în 1967 s-a realizat o producție cu 50 la sută mai mare decît în anul precedent. S-au aplicat o serie de măsuri în întreprindere, cu o eficiență deosebită. Consider că actuala conducere a întreprinderii va reuși să ducă lucrurile pînă la capăt, cu bine. Timpul care a trecut este încă scurt Pentru a trage concluzii definitive trebuie să mai așteptăm puțin...Da, timpul care a trecut nu e prea îndelungat, dar este foarte prețios, căci fiecare lună de plan înseamnă alte sute de mii Ici pierderi pentru economia națională. Ca urmare, răspunsul directorului general nu poate fi considerat întrutotul realist. El constituie o încercare de a arunca pe seama timpului inactivitatea pentru îmbunătățirea situației economice- care agra- de-

de dina-în mod sigur din principalelede exemplu, la unele fabricație oamenii lu- apă și frig, deoarece de încălzire și de evacua-

s-au Și beton, import, înpredat la sîrmă pentru care ss valoare

îmbunătățirea situației financiare a întreprinderii,în loc să progreseze se vează. După primele douăcade din luna ianuarie 1968 s-a înregistrat o nerealizare la producția globală de 21 Ia sută. în același timp, la Banca Națională întreprinderea avea împrumuturi restante de 10,5 milioane lei care au și început să genereze... dobînzi penalizatoare. Cu toate acestea, Direcția generală a industriei prefabricatelor stă neclintită, așteptînd ca conducerea întreprinderii să intervină singură. Este mulțumită de această espectativă conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor ?
Viorel SAI.AGEAN j
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popu- ceea artele mare.

am- fata De

haz un cînd ta-
masăde acest fel cu care— aumare.

Tn seria retrospectivelor organizate de Muzeul 
artă al Republicii Socialiste România, s-a des-

acestui fenomen nega- — la limitări ale ne- sau

de o- cu îl

și publicul
E greu de înțeles o artă fără public. Numai expusă în fata lumii, la vedere, arta intră în conștiința oamenilor. E posibilă existenta unei scrieri oricît de interesantă ar fi — în vremea noastră — numai în manuscris ? Un roman sau o simfonie nu pot trăi în dosare. Viața lor se arată în sala de concert sau în librărie. Mai mult, o piesă de teatru chiar în librărie nu se afirmă în toată ploarea, ci numai în rampei, în (spectacol,aceea sînt de înțeles glasurile care se ridică, recla- mînd săli numeroase de expoziții pentru operele de pictură și sculptură, posibilitatea de a aduce operele de artă plastică în fața oamenilor.Ceea ce se înțelege insuficient, mi se pare, este faptul că nu numai pictorii au nevoie de săli expoziții, ci și publicul, rasul, viața. Contactul arta îl schimbă pe om,întregește. Dostoievski spunea că după citirea unei cărți (evident bune) devii alt om. Or, în contact reciproc și publicul și arta se califică, se verifică, se afirmă.H. Matisse spunea odată că nu pictorul ci publicul face arta. Punea deci semnul egalității între a cere, a pretinde competent și a realiza. Cu cîtă simpatie și emoție ne gîndim adesea la rolul lui Titu Maiores- cu în desfășurarea și afirmarea artei lui M. Emines- cu, sau cum ne-am putea imagina bisericile clădite în vremea lui Stefan cel Mare fără personalitatea Voevodului ! Pentru artiști, climatul, mediul, amatorii avizați. luminați, entuziaști, reprezintă un lucru tot atît de necesar și important cum este necesar soarele pentru plante, pentru viată.Artiștii mari nu ignoră publicul. Căzanne a suferit toată viata din pricină că nu era primit la salon. Paul Klee suferea în ultimii ani ai vieții din cauza lipsei de interes a publicului față de opera sa, a- firmînd supărat că în Elveția numai vacile se bucură de atenție. Căzanne însă nu și-a schimbat drumul și felul de a se exprima. cînd prietenul său Zola l-a ridiculizat în „l’Oeuvre", pentru că orice artist care ajunge la o a- numită înțelegere și la rezultate de a căror valoare este convins, care-1 definesc, îl reprezintă, nu are dreptul să facă cesii. Conformismul posibil decît la ceinu au nimic de pierdut. Ne putem închipui atitudini conformiste din partea lui Brâncuși sau Tucules- cu ? Sigur nu. Dovadă este viata si opera lor. Aceasta nu înseamnă că la umbra realizărilor artiștilor neîn- teleși, a geniilor care și-au devansat epoca prin viziunea și realizările lor. nu se strecoară cu neală și insolentă farseuri, care pozează în avangardiști și neînțeleși. Revoluțiile din știință și tehnică, ca și diversificarea drumurilor în artă. culminînd cu acel ..totul e permis" proclamat de V. Kandinsky, au dezlănțuit cortegiul de căutări și inovări care au continuat să se lărgească pînă în zilele noastre și care au facilitat apariția imposturii. Existenta imposturii însă nu poate duce — cu argumentul combate-

rii tiv, voii de căutare, sau la trunchierea ca a unui gard viu a operelor care pot părea la un moment dat insolite. în artă își spun cuvîntul diversele preferințe. înclinații, nivelul de cultură, obișnuința. Trebuie să-i lăsăm și istoriei răgazul și dreptul să-și spună cuvîntul. Orientarea în labirintul de forme și drumuri ale artei moderne nu e posibilă decît cu ajutorul culturii, al informației, al dezbaterilor competente și pertinente din presă, al ridicării și provocării interesului larg pentru artă, începînd încă de la copiii de școală.într-o societate în care este prețuită arta cu toate nuanțele și în care se cercetează cu răspundere și răbdare fenomenele, impostorii nu au viată lungă. De aceea în țările cu vechi tradiții artiștii cu greu își fac drum, cu greu se impun. dar odată afirmați se bucură de un adevărat prestigiu, nu de unul de
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sezon. In dialogul cu publicul unele opere și unele forme de artă întîmpină adesea dificultăți, un anumit public intolerant — cu cît este mai străin de problemele artei si mai ignorant cu atît este mai intolerant — nu admite decît ceea ce cunoaște, ori un artist autentic tinde să se afirme cu lucruri de cunoscut, nu cunoscute.Nu ne vine să credem că impresioniștii au fost atît de huliți și rău primiți în vremea lor. De asemenea, Rembrandt, primul artist ..blestemat", cu care a început divorțul dintre artă și public. E destul să a- mintim de cel de-al doilea mare eșec al său din perioada de maturitate cu „Conjurația lui Julius Ci- vilis împotriva Romanilor" realizată pentru Primăria din Amsterdam pe o suprafață de 36 mp. — cea mai mare ca dimensiune pe care a realizat-o — și refuzată ca necorespunzătoare. pentru a ne da seama ce a pierdut omenirea prin distrugerea ulterioară a acestei capodopere de către Rembrandt însuși.Operele de artă de mare noutate au nevoie de un timp de adaptare, de familiarizarea publicului cu ele. Familiarizarea cu noutatea adesea șocantă a artei modernerăbdare. Fernand povestea la Arras că a tablouri Ia
se face cu Leger un colocviu la expus cantina cîteva Uzine-

lor „Renault". Cînd au venit salariații la „șocați" de artă, obișnuiti în gura număr de zile a revenit să-și blourile, nu numai că nu mai rîdeau, dar un muncitor, observîndu-1. s-a a- propiat de el și i-a spus : „Păcat că le luati. au să ne lipsească".Un aport în facilitarea dialogului artă-public îl pot avea editurile, publicațiile, colecționarii, critica. Necesitatea acordării unei mai mari solicitudini literaturii plastice se impune imperios. Disproporția dintre ceea ce se face prin Editura muzicală pentru cunoașterea și larizarea muzicii și ce se face pentru plastice este prea Se cer informații adecvate, necesare unei culturi plastice moderne. Pe lîngă albumele cu care ne-am o- bișnuit, cărți scrise de artiști, cum lui Andrâ admirabilă scrieri ale tulată l’ecritoire". scrisorile Van Gogh, acelea ale Kandinsky, cele din colecția „Miroirs de l’art" și de asemenea acelea ale unor artiști contemporani ar putea constitui un început editorial, care s-ar dezvolta ulterior. Cu alt interes se apropie amatorul de artă de o operă plastică avînd o informație mai completă. în stare să deosebească o operă crescută din interior de una facilă, mimată, fără caracter și fără forță.Rolul colecționarilor artă și al amatorilor trebui subliniat mai știindu-se că în trecut erau adevărati suporteri, pasionați, angajați în promovarea și popularizarea artei. Multe dintre colecțiile de artă existente sînt datorate acestor adunători de comori. Ei au urmărit cu atentie. cu dragoste și pasiune dezvoltarea artei și a anumitor artiști, aju- tînd la crearea acelui mediu stimulativ și de inte- ’ res pentru artă care a facilitat dezvoltarea unor personalități de seamă în plastica noastră.De asemenea numărul mare care se afirmă timp la noi ar viora mult viata plastică. întelegînd aceasta nu numai viața expozițiilor și a tablourilor, ci un cerc mult mai larg de preocupări și probleme. la care și-ar putea a- duce aportul — și trebuie să și-1 aducă — si U.A.P. și Fondul plastic, care nu au făcut mai nimic, sau foarte puțin pînă în prezent, pentru dezvoltarea u- nui climat de artă si de bun gust.Intr-o mare metropolă, cum se afirmă Capitala tării noastre, unde se desfășoară mari congrese internaționale, Concursul international „George Enes- cu“, colocviul Brâncuși, mari și importante expoziții de artă străină, cele cîteva săli de expoziții sînt cu totul insuficiente si nu pot face fată nevoilor de expunere ale artiștilor tici, nevoilor lor de fruntări și competiții, judiciind în același aspectul cultural al orașu-a

nounu erau făcut După însă, ridice

sînt acelea ale Lhote, ca acea antologie de pictorilor, inti- „De la palette ă lui lui

de ar des.ei

critica și de critici în ultimul putea în- noastră prin

plas- con- pre- timplui si setea de cultură cetățenilor.
(Urmare din pag. I) chiar

tv
17,30 — Curs de limba germană. 

18,00 — Emisiunea economică. 
Competență, promptitudine, exi
gență ! 18,30 — Studioul pionieri
lor. „Cînd voi fi mare". 19,00 — 
„Mult e dulce și frumoasă" — 
emisiune de limbă română. 19,30
— Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Buletin meteorologic. 20,00 — Film 
serial : Ivanhoe. 20,26 — Reportaj 
’68 : Prometei contemporani. 20,50
— Teleglob. 21,15 — „Rita" — operă 
comică într-un act. Transmisiune 
de la Sofia. 22,00 — De la Giotto 
la Brâncuși. Prezintă Dan Hăuiică. 
22,20 — Seară de romanțe. 22,45 — 
Telejurnalul de noapte.

teatr
0 Opera română : Seară de balet 
Gershwin — 19,30 (premieră).
n Teatrul de stat de operetă : 
Contesa Maritza — 19,30.
© Teatrul Național „1. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Romeo și 
Julieta — 19,30, (sala Studio) :
Jocul adevărului — 19,30.
0 Teatru] de comedie : Opinia 
publică — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : o-ale carnavalu
lui — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Kean
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Acest animal ciudat — 
19,30, (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
© Teatrul Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9.30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Amin
tiri de revelion la T.E.S. (selec- 
țiuni) - 20.
O Teatrul „Țăndărică" : Iarmaro
cul piticului Clip — 17.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) Scandai la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19,30.

L.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
LUCIAN GRIGORESCU

de
chis miercuri la amiază, expoziția dedicată operei 
pictorului Lucian Grigorescu, de la a cărui moarte 
au trecut trei ani. Expoziția reunește 93 de lucrări 
în ulei și 25 de grafică, provenind din diferite co
lecții publice si particulare. Ele reprezintă toate 
perioadele de creație ale artistului, cuprinse între 
„Peisajul citadin" din 1926 și „Natura statică cu 
cactus" din 1964. Vizitatorul își poate face astfel o 
imagine de ansamblu asupra personalității pictoru
lui Lucian Grigorescu, în a cărui creație peisajele și naturile statice ocupă locul principal.

Luând cuvîntul la vernisaj, maestrul emerit al 
artei M. H. Maxy-, directorul Muzeului de artă, și 
artistul poporului Alexandru Ciucurencu au evo
cat însușirile omului și artistului Lucian Grigo
rescu, relevînd calitățile lui de desenator si co
lorist, dragostea sa pentru natură, concepția sa 
despre artă. (Agerpres)
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0 Capcana : SALA PALATULUI (seria de bilete 2238
— ora 17,15 și seria 2239 — ora 20,15), PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,15. FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21.
© De trei ori București : REPUBLICA (completare 
Pași spre Brâncuși) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© Un bărbat și o femeie : CAPITOL — 9,15 ; 11.30 ; 13.45; 
16 ; 13,30 ; 21.
• încercuirea : VICTORIA (completare In tntîmpinarea 
viitorului) — 9 ; 11,15 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 O sută unu dalmațieni : UNION — 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30 (la ambele completarea Năică și veverița).
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Cînd tu nu ești ; DOINA — 11,30 : 13.45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
© Vulcanul Interzis — Găteala capului — Atenție — 
Trezirea : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
© Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași spre 
Brâncuși) - 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Escroc fără voie : GIULEȘTI (completare In căuta
rea timpului pierdut) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (com
pletare Invitație) — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
MIORIȚA — 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Război și pace (seriile 1 și II) : FEROVIAR — 9,30 ; 
14 ; 18,30, EXCELSIOR - 9,30 ; 14 ; 18,30.
e Martin soldat: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare File din istoria sportului românesc) —
10.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Zosia : BUZESTI (completare Doi) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Regina zăpezii : PACEA (completare Cei doi ursu
leți) — 16 ; 18 ; 20.
0 Spartacus (ambele serii) : GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 
20.
0 Jocuri neschimbate : BUCEGI (completare In Intîm- 
pinarea viitorului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar ; GLORIA (completare Exerciții 
și aplicații militare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN (completare Republica la 20 de ani) — 9 ;

, 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
0 Un taxi pentru Tobruk : FLACĂRA (completare 
Mihail Kogălniceanu) — 15,30 18 ; 20,30.
0 Zece negri mititei : VITAN (completare Intîlnire)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Corlgența domnului profesor : ARTA (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 
18.15 ; 20,30, MELODIA (completare București, oraș al 
muzicii) - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Cea mai lungă noapte : VIITORUL (completare îm
plinire) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ocolul : CRÎNGAȘI (completare Micii înotători) —
15.30 , 18 ; 20,15.
0 Cine va deschide ușa ? : COLENTINA (completare 
Ostașii pădurii) - 16 ; 18 ; 20.
© O fată fericită : FLOREASCA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, COTRO- 
CENI — 14,30 ; 16.30 ; 18.30 ; 20,30.
0 Dosarul XII : RAHOVA (completare Neglijența se 
plătește) — 15,30 : 18 ; 20,30, LIRA (completare Repu
blica la'20 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Reîntoarcerea lut Surcouf : DRUMUL SĂRII (com
pletare Orizont științific nr. 11/1967) — 15 ; 17,30 ; 20. 
0 Romanță pentru trompetă : FERENTARI — 15,30 ; 18 ;
20.30.

cam

Nouă „serie critică
a studiilor de literatură
universală și comparată

Tot mai efervescentă și sistematică, dar și mai bogată în surprize beletristice, Editurii pentru literatură se desfășoară în prezent ple planuri, atît în cadrul literare inițiate și statornicite decursul anilor („Clasicii literaturii universale", „Meridiane", „Poesis" etc.), cît și în afara lor. oferind unor categorii foarte largi de cititori, prin numărul tot mai impunător de traduceri, posibilitatea de a cunoaște cele mai de seamă opere ale patrimoniului literar mondial. O atare acțiune de vastă difuziune a creațiilor intrate în circuitul universal al valorilor literare, pe măsură ce capătă o pondere tot mai însemnată, face imperioasă cunoașterea arsenalului teoretic, reunind cele mai valoroase contribuții ale unor prestigioși cercetători la interpretarea pe felurite planuri și direcții, sincronic și diacronic, extensiv și intensiv a acestui peisaj de mare diversitate și farmec al literaturii universale. In acest sens trebuie privită și salutată ca un act de cultură inițiativa editurii de a publica asemenea lucrări fundamentale — dintre care amintim monumentala „Istorie a literaturii italiene" a lui De Sanctis, „Impresii asupra literaturii spaniole" și antologia de studii despre „Scriitori străini" de G. Călinescu, „Mimesis" de Auerbach, „Teoria literaturii" de Wellek și Warren și altele — datorate unor cercetători români și străini.Paralel cu publicarea unor asemenea volume de ample dimensiuni din domeniul istpriografiei literare universale, editura a inițiat în ultima vreme o serie specială destinată în principal unor lucrări (mai reduse ca întindere) ilustrînd noile rezultate ale criticii românești în cîmpul cercetărilor de literatură universală și comparată. în același timp. în cadrul noii serii au apărut traduceri ale unor lucrări apartinînd unor re- putați cercetători străini, unele dintre ele ca. de pildă, micul tratat de „Literatură comparată" de Paul Van Tieghem (scriere introductivă devenită clasică în materia respectivă) înlesnind o familiarizare a cititorului cu istoricul, obiectul, specificul și rezultatele obținute în a- ceastă disciplină pînă la un anumit stadiu al evoluției sale. In ce pri-

binevenite activitatea universală pe multi- colecțiilor în
vește contribuțiile cercetători români, aminti valoroasele „Istoria ideii_de geniu", artistic" operei" me“ Vianu, Mihai idei", serie, merită lătoriile Renașterii și noile structuri literare" a lui Edgar Papu — lucrare plină de originalitate, de un înalt nivel științific, ce s-a impus în conștiința criticii și a cititorilor. Față de alte contribuții, unele nu mai puțin interesante, lucrarea respectivă reprezintă unul din rarele exemple fericite cu care noua serie reușește să străpungă inexplicabila tăcere (în jurul ei) a presei literare și în genere a criticii, ale cărei comentarii șî sugestii s-ar putea dovedi deosebit de prețioase nu numai în evaluarea cărților apărute, ci și în direcția îmbunătățirii profilului ei, susceptibil — cum e și firesc — de continue și progresive perfecționări. Era de așteptat ca receptarea critică a lucrărilor publicate în noua serie să fie temeinică, mai promptă și nicidecum sporadică, accidentală cum s-a întîmplat pînă în prezent. Prin natura lor, astfel de lucrări, mai cu seamă cele consacrate unor fenomene și probleme „la zi" dintr-uri anumit domeniu al literaturii universale, ar oferi specialiștilor prilejul și cadrul unui fertil cîmp de discuții, cu rezultate dintre cele mai rodnice asupra o- rientării și calității cercetărilor viitoare din sfera acestei discipline.Menite să creeze perspective și să proiecteze lumini noi asupra unor domenii și probleme prea puțin explorate sau asupra unor fenomene literare de dată recentă, ilustrînd a- portul distinct al unor națiuni la intensificarea procesului literar general, au apărut în această colecție, lucrări demne de interes ca „Introducere în literatura Americii Latine" și „Scriitori latino-ameri- cani" de Francisc Păcurariu, „Teatrul spaniol clasic" de Paul Alexandru Georgescu, „Omul în folclorul african" de C. I. Gulian, „Valori franceze" de Valentin Lipatti, „Teatrul furiei și al violentei" de Andrei

unor marcanți se cuvine a studii despre „Simbolul și „Tezele unei filozofii a reunite în volumul „Postu- al regretatului savant Tudor dimpreună cu eseurile lui Ralea din „Portrete, cărți, ambele apărute în această Dintre contribuțiile recente a fi menționată cartea „Că-

Modernitatea

Băleanu, „Intelectualul și epoca sa" de Nina Fațon, „Generația lui Nep- tun" de Cornel Mihai lonescu, „Valori umane în literatura greacă" de N. I. Barbu. Imaginea de ansamblu asupra literaturii latino- americane, considerată sub aspectul momentelor, tendințelor, curentelor ei semnificative, pe care o schițează Francisc Păcurariu în prima sa carte, capătă un relief particular deosebit de divers în „Scriitori latino-americani" unde autorul — operînd, în selecția pe care o face, după criteriul axiologic — analizează o serie de opere reprezentative și scriitori „în strînsă legătură cu sociețatea în care au trăit și cu problemele care le-au solicitat răspuns". Pe linia unor preocupări mai vechi și cercetări asupra literaturilor romanice (în special asupra domeniului literar iberic) întreprinse de un Nicolae Iorga (în a sa „Istorie a literaturilor romanice") sau, mai de curînd, de G. Călinesiu (în „Impresii asupra literat W spaniole") tinde să se înscrie șP.'Ingerarea lui Paul Alexandru Georgescu consacrată teatrului' spaniol clasic, atît de fecund în valori universale. O mare bogăție de fapte, în care amănuntul biografic se împletește strîns cu detaliul istoric și social, poate fi descifrată în sintetica și nuanțata privire — realizată de Nina Fațon în cartea „Intelectualul și epoca sa" — asupra contribuției intelectualității italiene la jmbqgy • țirea tezaurului spiritual național', asupra rolului, atitudinilor și pozițiilor ideologice adoptate de aceasta în decursul timpului, de la sfîrșitul Renașterii și pînă în anii rezistentei antifasciste. Bizuindu-se pe o vastă informație, sesizînd cu acuitate dialectica procesului complex, sinuos al modului în care se afirmă de-a lungul epocilor conștiința de clasă a intelectualității italiene, autoarea demonstrează cu finețe cum asemenea prefaceri, dispersări sau coeziuni ce se produc în sînul acestei categorii sociale au înrîurit numeroase și importante aspecte ale dezvoltării culturii italiene. La fe' de. temeinic documentată, vădind tu. spirit disociativ deosebit de subtil în interpretare este și lucrarea „Generația Iui Neptun" a tînărului șl talentatului cercetător Cornel Mihai lonescu, consacrată noii mișcări literare italiene cunoscută sub numele „Grupul 63". Conștient de complexitatea subiectului, a cărui examinare presupune investigarea „unui peisaj intelectual plin de meandre, de riscuri disimulate, de false perspective sau de explozii de orizonturi nebănuite", autorul urmărește modul în care această grupare ajunge sa‘Si cristalizeze o conștiință critică, care „dobîndește consistenta și stabilitatea unei estetici", extrăgînd se,r*e. de semnificații literare și rezultatele

casieri dactilo- comitet colectiv

a fiecărui copil. Cei cîtiva lei pe lună ar fi un preț foarte mic în raport cu cîș- tigul psihologio care s-ar realiza. O bibliotecă este o instituție. Este necesar mai întîi de stabilit ce cărți să se cumpere. Apoi acestea învelite, etichetate. înregistrate. împrumutate, evidenta lor controlată, la fel starea lor. Iată deci o serie întreagă de „locuri de muncă" : comitet de organizare. bibliotecari, etc. Sau : o gazetă grafiată. Sau : un artistic. Sau : uncare răspunde de înfățișarea clasei etc. Toate acestea, subordonate, ca responsabilitate. colectivului de conducere al clasei, al unității de pionieri și, respectiv, al organizației U.T.C. în toate aceste funcțiuni, elevii pot să delege pe cei mai potriviți dintre colegii lor. Alegerea poate fi făcută ca rezultat al unei discuții tovărășești în care copiii să învețe să aprecieze obiectiv calitățile și lipsurile colegilor tinînd seama nu de afinități personale, ci de interesele colectivului. Ale- gînd. ei vor simți răspunderea acestui act. Vor învăța că dacă au ales superficial. fără a reflecta suficient asupra calităților si defectelor colegului respectiv. va suferi și clasa, vor suferi ei înșiși, va suferi și cel greșit ales. Incredin- tînd o răspundere, sîntem noi înșine răspunzători de consecințele opțiunii noastre Important este ca fiecare copil socoteală succint de cinilor încare l-a ales.Cunosc cazul unui elev bun la literatură care dorea să devină „directorul" gazetei scoase de clasa sa E un copil inteligent, dar cam

să învețe să dea clar, concret, îndeplinirea sar- fata colectivului

poznaș, uneori obraznic.O parte din copii îl pun, ceilalți nu sînt de a- cord. Dirigintele ezită. Ce e de făcut? Dirigintele știe că acest copil are un fond bun. că este inimos, dar umorul său se manifestă, uneori, necontrolat. Profesorul discută, de aceea, cu clasa lipsurile copilului.

pro- apară doar mult mai tîrziu și să nu învețe încă din copilărie să ia o atitudine deliberată, inteligentă, cunoștință de cauză.rind avantajele si rile ?Discuțiile privind portarea unor colegi, semnificația actelor lor, măsura în care colectivul îi poate ajuta efectiv consti-

in cîntă- riscu-com-
■

EDUCAȚIA
RESPONSA
BILITĂTII

riscurile acestei alegeri, dar subliniază si ce speranțe se Dot nutri în legătură cu comportarea sa în postul respectiv. Dirigintele. împreună cu clasa, chib- zuiesc, cîntăresc, urmările alegerii lor. Cînd se trece la vot. majoritatea votează pentru elevul în cauză. Dirigintele acceptă votul clasei si foarte bine face. El și-a demonstrat astfel încrederea în calitățile celui ales dar si în discernămîn- tul elevilor. Iar aceștia au învâtat ne viu cît de complicat. de dificil si plin de răspundere de riscuri) al alegerii tr-un nost, ne. De ce delicate de decizie să le
(în definitiv și este acest act un'ui semen în- într-o functiu- aceste situații

I

tuie o excelentă școală a criticii si autocriticii, cu condiția esențială de a izgoni șablonul, aspectul formalist, pseudo-festiv pe care asemenea ședințe îl îmbracă adeseori. Numai astfel, copiii pot să învețe să-și exprime părerea întreagă, cu deplină sinceritate. cu perspectiva limpede a telurilor, cu sentimentul că iau cuvîntul pentru a contribui efectiv la bunul mers al clasei, al organizației. al școlii To. te tea se cuvin învătafe. citate meticulos, ani rîndul Menirea școliitre este să fie o școală de caractere, tot așa cum trebuie să fie un for de cultură.In această perspectivă, se

aces- exer- de-a noas-

u-

înțelege de la sine că munca dirigintelui trebuie să do- bîndească un conținut mult mai begat decît îl are în momentul de fată. După părerea mea. orele de educație s-ar cuveni să devină în cea mai mare parte ședințe de lucru, în care copiii să învețe să dezbată lucid și obiectiv treburile clasei, comportarea colegilor, mijloacele de ridicare a nivelului la învățătură, organizarea unor activități comune.Una dintre primele noastre îndatoriri este să cultivăm în conștiința elevilor convingerea că spiritul de răspundere este solicitat si se exercită în condiții de cooperare. Cooperareamană presupune la rîndul său neapărat comunicarea. Cu cît se realizează mai deplin. mai precis, mai economic comunicarea de informații. de intenții, de ati- tudini. de dispoziții, cu atît cooperarea poate fi mai amplă, mai eficientă, cu atît se realizează un climat mai favorabil dezvoltării spiritului de răspundere. Toate acestea ne arată că trebuie încă din copilărie să învățăm să comunicăm celorlalți gîndurile noastre și să le înțelegem pe ale Să învățăm arta orienta discuția spre tele esențiale, de comun, să ne punctele de vedere, să privim și să gindim lucrurile din perspectiva socială, pe baza unei confruntări sistematice a punctelor de vedere. clar, corect exprimate. Să învățăm să întrebăm și să răspundem, să invățăm să argumentăm și să urmărim o argumentare. Iar școala este cea dintîi care poate să contribuie în mod esențial la formarea acestor calități cetățenești, care reprezintă tot atîtea condiții ale educării sentimentului de responsabilitate socială.

altora, de a aspcc- interes obiectivăm

Cartea lui B. Elvin despre moder
nitatea lui Caragiale se alătură în 
critica noastră unor noi interpretări 
asupra scriitorilor de mult intrați în 
patrimoniul clasic al literaturii și a 
căror imagine părea definitiv fixată 
în conștiința publicului cititor. Dar 
ce revelație mai 
unui scriitor pe 
la scoală si care 
la început însotit 
ză, analizat si explicat pînă în cele 
mai mici amănunte ? Si cu toate a- 
cestea una dintre cele mai răsună
toare controverse din ultima vreme 
a fost provocată în Franța nu de un 
contemporan turbulent ca Eugen 
lonescu ci de Jean
Racine. Cartea lui ...... . ...... ................Jan latăre, nostru" ne-a în mai 
me 
giei 
iar într-un tom de aproape sase sute 
de pagini, Serge Doubrovski ne-a 
dezvăluit un Corneille necunoscut.

în volumul lui B. Elvin „Mo
dernitatea clasicului l. L. Cara
giale". alăturările probante de 
texte reușesc să deschidă unghiuri 
de vedere inedite asupra realismu
lui critic caragialian, îmbogățit ast
fel cu numeroase elemente a căror 
adevărată 
descifrată 
care ne-o 
împlinită 
tii pentru 
dat și Eugen lonescu, care însă

•putem avea asupra 
care l-am studiat 
ni s-a înfățișat de 
de o uriașă exege-

Kott intitu- 
„Shakespea- 

contemporanul 
adus 

miezul celor 
acute proble- 

ale dramatur- 
secolului XX,

note de lector

semnificație nu poate fi 
decît din perspectiva pe 
oferă o întreagă evoluție 

de atunci încoace. Suges- 
o interpretare modernă a 

a 
expurgat viziunea lui Caragiale de 
orice element social, de semnificația 
ei critică, transformîndu-l pe păti
mașul nostru satiric într-un adept 
al umorului grotesc utilizat ca mij
loc de repudiere a oricăror valori 
de natură socială (adică într-un a- 
dept al absurdității lumii, — ceea ce 
evident, Caragiale nu era). B Elvin 
caută să corecteze excesul lui Eugen 
lonescu. în sensul că analizează cu 
atenție elementele de umor absurd, 
automatismele de limbat, disoluția 
într-o psihologie convențională a 
personajelor care s-au identificat cu 
mecanismul social nedrept si opre
sor. neantul si „vorbăria" acestor 
personaje —. adică toate elemen
tele care ne pot apărea astăzi simp-

tomatice, dar fără să le integreze în
tr-o viziune antisocială, fără să 
facă din protestul lui Caragiale, care 
viza o anumită orînduire socială, 
simbolul repudierii oricărei socie
tăți. In acest merit al cărții stă tot
odată si o oarecare nesiguranță me
todologică a cercetării. Un eseu de 
asemenea natură reclama o definire 
mai clară a criteriilor în numele că
rora este inițiată si condusă analiza. 
Capitolul introductiv, „Metamorfoza 
clasicilor", care își propune o atare 
definire, conține o seamă de reflec
ții interesante asupra diverselor 
moduri de receptare a clasicilor, 
fără să ne lămurească însă exact 

cum înțelege auto
rul să îmbine a- 
naliza istorică a 
literaturii cu o es
tetică existențială 
proprie unor ten
dințe din drama
turgia occidentală 
contemporană. în 
cursul analizei 

însă, Elvin ține seama de relația din
tre opera lui Caragiale și condițiile 
istorice în care a luat naștere, din- 
du-ne o imagine complexă și în mul
te privințe originală a dialecticii 
subtile care a prezidat apariția aces
tei opere unice. Insuficientă mi s-a 
părut totuși joncțiunea între analiza 
istorică pe care o face operei lui Ca
ragiale si interpretarea ei modernă
— deși autorul studiului era foarte 
aproape de a realiza acest lucru.

„Modernitatea" lui Caragiale 
tocmai în siguranța cu care a 
cernut fenomenele de absurd,
țional, despersonalizare si automati
zare a ființei umane într-o societate 
prost întocmită Presimțind parcă 
extinderea ulterioară a acestor feno
mene, Caragiale a anticipat proble
mele omului contemporan explorate 
astăzi de o întreagă literatură care, 
prin viziunea ei. proiectează omul 
pe firmamentul permanențelor exis
tențiale. dar care în fond se hrănește 
din reflectarea sublimată a unor 
condiții social-istorice precise.

în ciuda ezitărilor sale — as putea 
spune inerente unui început de drum
— lucrarea dă dovadă de multă în
drăzneală si noutate, după cum stau 
mărturie multe analize pertinente 
din volum si observații cu adevărat 
revelatoare

Georgeta HORODINCA

stă 
dis- 
ira-

ideologice, evaluînd' căutărilor artistice ale unor proza- tori, poeți și dramaturgi.Printre lucrările ce urmează să apară în cursul acestui an în noua serie critică figurează „Treisprezece de Dan Grigorescu. tastică" liană a Șerban „lyivivu, îviytnos,Drama" de M. Gramatopol etc. E, desigur, îmbucurător faptul că printre autorii unor lucrări tipărite sau care urmează să apară se află, alături de cunoscuți și apreciați semnatari, numele unor tineri cercetători. O a- semenea preocupare, urmărind antrenarea unor forțe tinere ce se a- firmă în prezent în domeniul cercetărilor de literatură universală și comparată, merită a fi continuată și în viitor, contribuindu-se astfel ia stimularea și afirmarea unor noi și receptive spirite critice și, implicit, la obținerea unor fructuoase rezultate pe tărîmul acestei discipline. In acest sens ne întrebăm dacă n-ar fi bine să se ia în considerare posibilitatea ca această serie critică să fie numerotată și profilată exclusiv pe cercetările originale românești de literatură universală și comparată ce se realizează în prezent, urmînd ca paralel cu aceasta să se contureze o altă serie rezervată traducerii celor mai importante contribuții străine la adîncirea acestei problematici. Ar fi util, de asemenea, ca pe viitor. planurile de perspectivă să depindă mai puțin de ofertele accidentale ale colaboratorilor și să reprezinte rodul unor elaborări temeinice, urmare a unor discuții cu cercetători, cadre universitare și critici literari, procedîndu-se astfel sistematic, selectiv, dîndu-se prioritate acelor subiecte a căror tratare să vizeze probleme de literatură universală de mare interes atît pentru specialiști, cît și pentru cititori.O ultimă remarcă privește aspectul grafic, deștul de tern pînă în prezent al noii serii critice căruia, nădăjduim, i se vor aduce ulterior cuvenitele îmbunătățiri, se la soluții moderne, mai și elegante de prezentare, 'cestea vor contribui lă popularității acestei serii să-și dobîndeaseă un profil tot mai distinct, bucurîndu-se de pe acum de interesul și aprecierea cititorilor.

titluri ca americani" „Amiaza fan- proza ita- al XX-lea) de .Moi'ra, Mythos,
scriitori(Aspecte din secolului Stati,

teși

apelîndu- atractive Toate a- sporirea ce tinde
Adrian ANGHELESCU
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SCÎNTEIA — joi 1 februarie 1968

Cronica
SEMNAREA PLANULUI 

DE COLABORARE DINTRE 
A.R.L.U.S., UNIUNEA ASOCIA
ȚIILOR SOVIETICE DE PRIE
TENIE ȘI RELAȚII CULTU
RALE CU ȚĂRILE STRĂINE 
ȘI ASOCIAȚIA DE PRIETENIE 
SOVIETO-ROMÂNĂ PE ANUL 

1968Miercuri la amiază a fost semnat în Capitală Planul de colaborare dintre A.R.L.U.S., Uniunea asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine și Asociația de prietenie sovieto-ro- mână, pe anul 1968.Din partea română planul a fost semnat de Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., iar din partea sovietică de G. G. Sotnikov, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini •grele, energetice și de transport, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-române.La semnare au luat parte academicienii Petre Constantinescu-Iași, lorgu Iordan, Ilie.Murgulescu, vicepreședinți ai Consiliului General A.R.L.U.S., Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A., Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., activiști ai A.R.L.U.S.Au fost de față A. V. Basov, am- ' basadorul Uniunii Sovietice la București, și membri a: ambasadei.Cu acest prilej au luat cuvîntul Mihail Roșianu, și G. G. Sotnikov, care au subliniat că obiectivele cuprinse în Planul de colaborare pe 1968 vor contribui la cunoașterea reciprocă a realităților din cele două țări, a succeselor obținute în domeniul construcției materiale și vieții spirituale, în știință și tehnică, la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre popoarele român și sovietic.Miercuri seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de G. G. Sotnikov, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini grele, energetice și de transport, vicepreședinte al Asociației, care ne-a vizitat țara în vederea tratativelor și a semnării planului de colaborare dintre Asociația de prietenie so- vieto-română și A.R.L.U.S. pe anul 1968.La plecare, pe peronul Gării de Nord, erau prezenți Mihail Roșianu, preș^-' fffle Consiliului General 
A.R...:.l4>., Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcții-

*

lor de mașini, Ion Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A., Octav Live- zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., membri ai Consiliului general și activiști ai A.R.L.U.S.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a creării Armatei populare coreene, atașatul militar aero și naval al R.P.D. Coreene la București, colonel Pak Cean Son, a organizat miercuri seara, la sediul ambasadei, prezentarea unui film urmat de cocteil. Au luat parte general colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, Va- sile Gliga, adjunct al ministrului a- facerilor externe, Valentin Sterio- pol. adjunct al ministrului comerțului exterior, Costică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., ofițeri superiori ai forțelor noastre armate, ziariști.în perioada 23—31 ianuarie au avut loc la București tratative între delegațiile Ministerului Comerțului Interior din Republica Socialistă România și Ministerului Comerțului Interior din Republica Populară Bulgaria, pentru încheierea unui protocol comercial privind livrarea reciprocă de bunuri de consum pe anul 1968.Protocolul, care a fost semnat miercuri seara, prevede o creștere de 20 la sută a volumului schimbului de mărfuri față de anul 1967.
★Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. miercuri la amiază s-a deschis la Liceul „Nicolae Bălces- cu“ din București o expoziție de desene realizate de elevi din școlile italiene.La vernisaj au participat reprezentanți ai Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului învățămîntului, conducători ai unor instituții culturale bucureștene, directori și profesori de specialitate din licee, elevi.Au fost de fată reprezentanți ai Ambasadei italiene la București.
*Miercuri după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația de specialiști români condusă de Marcel Popescu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, care, la invitația Uniunii Camerelor de Comerț din Ankara, a făcut o vizită în Turcia.
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LISTA DE C1STIGURI
la depunerile pe obligațiunile

C. E. C. cu cîștiguri

★A apărut „PRESA NOASTRĂ", revista Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România nr. 12, 1967.TRAGEREA LA SORȚIDIN 31 IANUARIE 1968 (Agerpres)

Număr
ul 

cîștigur
ilor Seria obligaț

iunilor
 

cîștigăt
oare

Număr
ul curent 

al obligațiunilo
r 

cîștigăt
oare Valoarea cîștigurilor

parțial
ă »cuo

4-»1 50551 48 100 000 100 00042133 08 75 000 75 00003712 08 50 000 50 000- 51886 01 25 000 25 000
Ll 14995 28 10 000 10 0001 03383 46 5 0001 46082 42 5 0001 48009 16 5 0001 03027 26 5 0001 43073 25 5 0001 14426 19 5 000
1 03591 38 5 000 35 000

ermina
tia seriei

60 577 45 2 00060 004 16 2 00060 272 42 2 000 360 00060 409 05 1 00060 707 31 1 000 120 000600 63 35 800600 52 14 800600 75 45 800 1 440 0002 112 TOTAL 2 215 000Cîștigurile revin, întregi obligațiu-

S
Ieri, la Floreasca

jj

nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin casele raionale (orășenești) de economii.
Lista de cîștigurila depunerile pe libretele de economii pentru construirea de locuințeTRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IV/1967
p o Numărul Valoarea cîștigurilorlibretului >cucîștigător .2 >(0Ts

5 c/>
£ o o

1 852-1-160 40.000 40.000
1 816-1-435 20.000 20.000
1 861-205-467 15.000
1 865-1-394 15.000
1 861-205-505 15.000
1 859-1-808 15.000
1 836-251-3 15.000
1 831-1-39 15.000
1 834-1-64 15.000
1 823-1-27 15.000
1 350-1-222 15.000 135.000

111 TOTAL : 195.000

INTERNAȚIONALELOR11 »Probele individuale ale campionatelor internaționale de tenis de masă ale României s-au încheiat aseară, în sala Floreasca. Un public numeros a ținut să fie prezent la aceste finale și, a fost satisfăcut rilor respective, probei de simplu palete de certă tională : Mary Shannon-Wright (Anglia) și Gabrielle Geissler (R. D. Germană). Jucătoarea engleză a cîștigat cu 3—0. dar primul și cel de-al treilea set în prelungiri, căci tînăra sportivă germană (care în semifinale a întrecut-o cu 3—2 pe Maria Alexandru), avusese avantaj.Finala la simplu bărbați a revenit vest-germanului SchSller, învingător cu 3—0 în fața lui Lemke (R.D.G.). Finala de dublu femei a fost singura finală în care s-au calificat și sportivii noștri. De remarcat însă că performanța aparține unor tinere jucătoare (orădeanca Crișan Carmen și brașoveanca Maria Corodi), înscrise la această probă „pentru a se roda" — cum ne-a precizat secretarul general al federației. Cealaltă pereche finalistă a fost formată din Edith Bucholtz și Agnes Simon (R.F. a Germaniei). In meciul decisiv, sportivele noastre au comis multe greșeli și n-au putut rezista adversarelor lor, pierzînd cu 3—0.Sovieticii Gomoskov, Eglitis și cuplul nord-coreean Kim Jong Sam, Jung Ryang Ung si-au disputat titlul în proba de dublu bărbați. Un meci echilibrat, de mare atractivitate. în care s-a consemnat victoria reprezentanților R.P.D. Coreene. Scor 3—1. în finala-epilog, cea de dublu mixt, s-au întîlnit cuplurile Wright, Neale (Anglia) si Grimberg, Eglitis (U.R.S.S.). Succesul a revenit cuplului englez, cu scorul de 3—1. De remarcat că în aceste ultime finale, primul set l-au cîștigat învinșii.
Înaintea desfășurării finalelor, fe

derația noastră de specialitate a or
ganizat (e drept, cam tîrziu...) o fes
tivitate cu ocazia retragerii din ac-

la drept vorbind, de nivelul întrece- Meciul decisiv al femei a opus două reputație interna-

PAULO 31 (Agerpres). — turneul în Brazilia,Plata cîștigurilor se face de către casele raionale (orășenești) de economii, prin virarea în contul contractului pentru construirea de locuințe, prin depunerea pe instrumente de e- conomisire C.E.C. sau în numerar, la cererea titularului libretului.

Fotbaliștii noștri 
au jucat ieri 
la Rio PretoSAOContinuîndu-și selecționata divizionară de fotbal a României a jucat, pe ștadionul Sao Jose din Rio Preto, cu echipa F. C. America, care activează în prima ligă a statului Parana. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0), prin punctul marcat de Grozea.

Bilete de odihnă de la 0. hl. T.Bilete de odihnă de la 0. hl. T.
Agențiile ți filialele O.N.T. o- 

feră posibilitatea procurării de 
bilete pentru odihnă ți trata
ment pe perioada februarie-mai 
a.c. în stațiunile Bușteni, Bor- 
sec, Predeal, Păltiniș, Govora, 
Sinaia, Tuțnad, Călimănețti, Că- 
ciulata, Olănețti, Herculane, 
Bazna, Ocna Sibiului, Slănic- 
Moldova, Sîngiorz, Buziaț, Va
tra Domei, Eforie Nord, 1 Mai,

Sovata, Pucioasa. De asemenea, 
se pot obține de la O.N.T. ți 
locuri la Mamaia, Eforie Nord ți 
Eforie Sud pentru perioada 
15—31 mai. Cumpărătorii aces
tor bilete beneficiază de tarife 
reduse. Pentru posesorii de bi
lete O.N.T. ți costul călătoriei 
cu trenul sau cu mijloacele 
l.R.T.A. este mai mic decît cel 
obișnuit.

se între minus 10 și zero grade, iar maximele între minus 3 și plus _7 grade. Ceată locală. In București : Vreme relativ călduroasă, cu cerul schimbător. Vînt slab pînă la potrivit din vest. Temperatura în scădere ușoară spre sfîrșitul intervalului. Ceață slabă dimineața.Ieri în țară : Vremea a fost călduroasă, cu cerul schimbător, mai mult acoperit în jumătatea de nord a tării. In munți a nins, iar în Moldova a plouat. Vîntul a suflat slab. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între minus un grad la Joseni și 8 grade la Tr. Severin, Calafat și Băilești. în București : Vremea a fost călduroasă, cu cerul noros. Vîntul a suflat slab din vest. Temperatura maximă a atins 5 grade.Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 și 4 februarie. în țară : Vreme relativ călduroasă. Cer schimbător. Vor cădea precipitații slabe locale în

De la ADAS

s.m.p. ;

Administrația Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viată, din 31 ianuarie 1968. au ieșit următoarele opt combinații de litere :N.B.H. ; F.H.X. ; Y.Y.W. ;K.D.M. : J.O.T. : N.X.I. ; X.N.E.Toți asigurații care au polițele în „„„„„ ______ ____ ... ______ ______  ... vigoare și au înscrise în ele. în or-nordul tării. Vînt slab pînă .la po-, ..dinea ieșirii la tragere, una. sau mai trivit din sectorul vestic. Tempera-, tura în scădere ușoară spre sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprin- multe din aceste combinații, se vor prezenta la inspectoratele ADAS pentru a-și primi sumele cuvenite.PORT
tivitatea competițională a maestrelor 
emerite ale sportului Ella Constan- 
tinescu și Geta Pitică și a maestru
lui sportului Gheorghe Cobîrzan, 
care, cu cîțiva ani în urmă, s-au 
numărat printre fruntașii tenisului 
de masă mondial si european.N. B. — Din cele menționate, reiese că la aceste campionate internaționale sportivii noștri nu și-au onorat palmaresul, nu au dovedit o formă mulțumitoare. Majoritatea lor au fost eliminați in fazele primare ale competiției. Negu- lescu și Giurgiucă, spre exemplu, au capotat chiar în „optimi", în fața unor adversari fără prea mare strălucire. Nici Maria Alexandru sau Eleonora Mihalca, n-au strălucit în turneul individual. Parcă în compensație, unele din vedetele ping-pon- gului nostru tot au impresionat prin ceva pe spectatorii prezenți în sala Floreasca. în meciul pierdut cu Ste- panek, Giurgiucă — nervos, plin de sine — își cășunase pe... fileu, care (îi tot reproșa și arbitrului) era, chipurile, prea înalt. La reproșurile publicului pentru forma slabă pe care a dovedit-o, Negulescu a replicat pe loc : „veniți si jucați în locul meu" (? 1)Se prea poate ca tenisul de masă să solicite Ia maximum nervii jucătorilor, dar aroganta și linsa de condescendență față de public, față de adversari sau arbitri sînt neavenite în oricare sport.

I. D.

A

TELEVIZIUNEA 
ROMÂNĂ LA
GRENOBLEîn cadrul emisiunilor sale sportive, tot mai numeroase și mai interesante în ultimul timp, televiziunea română și-a înscris și transmiterea, în direct, a jocurilor Olimpice de iarnă, care — după cum se știe — vor începe la 6 februarie în orașul Grenoble. Pînă la rea orarului și a transmisie, ce va fi tre sfîrșitul acestei sîntem în măsură măm pe cei interesați că 

timpul „Olimpiadei vom putea urmări pe 
ecran: întrecerile de (probe alpine și probe ce) ; cele mai importante meciuri ale turneului de hochei 
pe gheață (ale căror protagoniste sînt echipele Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, Canadei și Suediei) ; probele de 
patinaj artistic; probele pe distanțe scurte ale patinajului viteză ; unele din manșele întrecerilor de bob. Totodată vor fi transmise festivitățile 
de deschidere și închidere 
ale jocurilor Olimpice.

francez definitiva- zileloi de făcutâ că- săptămîni, să infor- 
în 

albe" 
micul 

schi nordi-

CÎTEVA RÎNDURIDe DÎrtia de lao La Grenoble,Alpe d’Huez, au început ieri seară antrenamentele hoherilor sosiți aici în vederea întrecerilor olimpice. Primele coborîri de control au fost e- fectuate de boburile de 2 persoane. Cel mai bun timp l-a înregistrat bobul elvețian condus de Jean Wield (recentul campion european), care a realizat pe distanta de 1 500 m — 1’12”. Iată și timpurile altor echipaje : S.U.A. (conducător Bob Hu- scher) 1T2”75/1OO; Austria (Max Kal- tenberg) 1T2”92/1OO; Anglia (Tony Nash) 1T3”06/100; Franța (Bertrand Crozet) l’13”26/100; Italia (Monti) l’13”28/100; România (Ion Panțuru) l’13”62/100 etc.® La Innsbruck s-a desfășurat un concurs preolimpic de săniuțe dotat cu „Marele premiu al Austriei", la care au participat sportive și sportivi din mai multe țări europene. în probele de simplu (feminin și masculin) au cîștigat sportivii polonezi. La dublu a terminat învingător echipajul austriac Schmid-Walder.

o La Bordeaux, în prezenta a 2 000 de spectatori, s-a desfășurat în- tîlnirea internațională de handbal dintre selecționatele masculine ale Franței și Austriei. Gazdele au repurtat victoria cu scorul de 19—15 (10-5).
o La Garmisch Partenkirchen s-a disputat a doua întîlnire de verificare între reprezentativele olimpice de hochei pe gheață ale R.F. a Germaniei și S.U.A. De data aceasta au cîștigat hocheiștii vest-germani cu « scorul de 2—0 (2—0, 0—0, 0—-0). în primul meci, victoria revenise echipei S.U.A. ou 3—1.

PRONOEXPRES
Extragerea l : 40 46 24 18 29 47 — 23 44. Fond de premii : 498 339 lei. 

Extragerea a II-a : 1 40 20 5 12 39 — 49 8. Fond de premii: 362 255 lei.

Semnarea unui acord 
cu privire la scutirea 
de vize intre România 

si Turcia
5în urma tratativelor care au avut loc, a fost semnat la Ankara, la 31 ianuarie, un acord cu privire la scutirea de vize între Republica Socialistă România și Republica Turcia. Acordul va intra în vigoare la 15 februarie 1968 și va permite cetățenilor celor două țări să efectueze, fără vize de intrare, călătorii care nu depășesc durata de două luni.

ȘTIRI■«

CULTURALE
împlinirea a 550 de ani de la 

moartea lui Mircea cel Bătrîn, dom
nul Țării Românești, a prilejuit, în 
regiunea Argeș, o serie de manifes
tări. La Cotmeana, raionul Pitești, 
unde domnitorul a ridicat una din 
numeroasele sale ctitorii, a avut loc 
o adunare la care au participat ca
drele didactice, elenii și sătenii din 
comună.

Vn montaj literar consacrat figurii 
marelui domnitor a fost, de aseme
nea, organizat de elevii liceului din 
Călimănețti.

★
Reluînd o tradiție valoroasă — 

„prelecțiunile populare", organizate 
de societatea „Junimea" — Comite
tul regional de cultură și artă Iași 
a inițiat un ciclu de conferințe pri
vind probleme științifice și cultu
rale contemporane. Temele abor
date sînt rezultatul unei largi con
sultări cu specialiștii. Academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
științifici, alți oameni de știință și 
cultură din întreaga țară își expun 
punctele de vedere personale asupra 
unor probleme actuale ale științei și 
culturii.

Prima manifestare din acest ciclu 
a avut loc miercuri, în aula Biblio
tecii centrale universitare. Cu acest 
prilej, acad. Iuliu Nițulescu, șeful 
secției fiziopatologie nutritivă a In
stitutului de cercetări medicale al Fi
lialei Iași a Academiei, a vorbit des
pre „Probleme actuale ale geronto- 
logiei".

★
Expoziția deschisă miercuri după- 

amiază în sala Dalles este dedicată 
unuia din genurile artei care, îmbi- 
nînd tradițiile populare cu posibi
litățile moderne de expresie, cu
noaște o largă prețuire: tapiseria. 
Cele peste 60 de lucrări expuse, o- 
pere a 45 de creatori, însumează teh
nicile cele mai variate ale genului, 
de la tradiționalele țesături din lînă, 
pînă la folosirea unor materiale ca 
paiul sau plasticul.

(Agerpres)

viața internațională

CONGRESUL COOPERATORILOR
CEHOSLOVACI(De la corespondentul nostru). — Astăzi se deschid la Praga lucrările celui de-al VII-lea Congres național al cooperativelor agricole u- nice din R. S. Cehoslovacă. Congresul cooperatorilor este apreciat aici ca un eveniment de o deosebită însemnătate. El a fost precedat, de numeroase discuții în presă, de în- tîlnirea tinerilor lucrători din agricultură și consfătuirea conducătorilor din ramurile industriale ce livrează agriculturii mijloace de producție. Cei 1 540 de delegați vor lua în dezbatere cele' mai importante probleme legate de dezvoltarea pro-

ducției agricole. Ele se referă la dezvoltarea intensivă a producției agricole pe baza aplicării accelerate a cuceririlor tehnico-științifice, folosirea judicioasă a resurselor proprii și organizării raționale a producției, creșterea eficacității șl productivității muncii, pregătirea cadrelor de specialiști pentru agricultură, impulsionarea acelor ramuri industriale care asigură înzestrarea tehnico-materială a agriculturii, probleme referitoare la creșterea nivelului de trai al lucră-, torilor din agricultură.
Necesitatea unității 
forțelor de stînga 
Lucrările Consfătuirii partidelor comuniste din țările 

nordiceHELSINKI 31 (Agerpres). — ta capitala Finlandei a luat sfîrșit după două zile de lucrări Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din țările nordice : Suedia, Danemarca, Norvegia și Finlanda. Consfătuirea se înscrie pe linia întîlnirilor tradiționale care sînt organizate o dată lie an în una din țările respective.Au fost prezentate informări cu privire la situația din țările respective și a avut loc un schimb de păreri în probleme economice. S-a relevat faptul că, cu excepția Norvegiei, pentru toate celelalte țări nordice problema cea mai gravă o constituie șomajul. Au fost examinate, de asemenea,

problemele securității Nordului. Cu acest prilej s-a arătat că în Norvegia și Danemarca se intensifică mișcarea de rezistență împotriva prelungirii tratatului de aderare la N.A.T.O. și există ample discuții cu privire la diferite soluții de alternativă în a- ceastă problemă. In cursul schimbului de păreri a reieșit că o alternativă rațională ar fi crearea în Nord a unei zone neutre și denuclearizate, care să fie recunoscută și de alte state. A fost subliniată importanța unității de acțiune a forțelor de stînga și au fost făcute propuneri privind extinderea colaborării dintre partidele comuniste din țările nordice.
Sesiunea Camerei Populare 

a R. D.BERLIN 31. — Corespondentul A- gerpres. Șt. Deju, transmite : Miercuri, la Berlin au început lucrările sesiunii Camerei Populare a R. D, Germane, care examinează proiectul noii constituții a tării. Expunerea cu privire la proiectul constituției a fost făcută de Walter Ul-
Miting la Paris în sprijinul 
poporului vietnamezPARIS 31. — Cîteva mii de persoane au asistat în sala „Mutualite" din Paris la primul miting organizat de Comitetul național de acțiune pentru sprijinirea poporului vietnamez, organism creat de Comitetul Centra] al Partidului Comunist Francez și prezidat de Waldeck Rochet, secretar general al C.C. al P.C.F. La miting a participat, de asemenea, Mai Van Bo. reprezentantul oficial al R. D. Vietnam în Franța. Waldeck Rochet a rostit o scurtă cuvîntare în cursul căreia a subliniat că lupta împotriva agresiunii americane în Vietnam se află în momentul de față în centrul luptei popoarelor pentru independență națională și pentru pacea lumii. Waldeck Rochet g

precizat că „fără a subaprecia în nici un fel lupta pentru independență națională a celorlalte popoare, noi trebuie să ținem seamă că poporul vietnamez este în prima linie a luptei împotriva imperialismului cel mai puternic, imperialismul american. Cauza poporului vietnamez a devenit cauza întregii omeniri, ceea ce înseamnă că înfrîngerea agresorilor americani va fi victoria tuturor popoarelor. Iată pentru ce, creînd Comitetul național de acțiune, țelul nostru a fost de a oferi tuturor celor care vor să activeze pentru victoria poporului vietnamez un instrument eficace, pe măsura sarcinii ce urmează a fi înfăptuită".

Germanebricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane. Vorbitorul a relevat că acest proiect reflectă nu numai realizările istorice ale R.D.G., ci și sarcinile de construire a unei societăți socialiste dezvoltate. Constituția noastră, a subliniat el, garantează poporului drepturi si libertăți democratice, asigură condițiile pentru dezvoltarea fizică si spirituală a noii generații.Referindu-se la relațiile dintre cele două state germane, W. Ulbricht- a spus, printre altele, că „avînd în vedere realitatea istorică a formării a două state germane, deocamdată e- xistă numai calea conviețuirii pașnice a acestor două state". Vorbitorul a relevat apoi importanta stabilirii unor relații normale si a unei colaborări între cele două state germane, pe baza egalității în drepturi, subliniind că eforturile R. D. Germane si ale cetățenilor ei sînt îndreptate spre lichidarea scindării Germaniei. „Realizarea securității europene, a spus W. Ulbricht, impune ca toate statele europene să stabilească relații diplomatice normale cu ambele state germane". Vorbitorul s-a referit apoi la necesitatea primirii în O.N.U. a celor două state germane.în numele Comisiei pentru elaborarea constituției socialiste a R.D.G. Walter Ulbricht a propus ca după discutarea lui în Camera Populară proiectul de Constituție să fie supus dezbaterii de către toti cetățenii R D. Germane. Camera populară a aprobat expunerea președintelui Con-» siliului de Stat al R. D. Germane.
PUTERNICE ATACURI

LANSATE DE FORȚELE
(Urmare din pag. I)multe locuri, locuitorii au ieșit pe străzi și, alăturîndu-se forțelor patriotice sud-vietnameze, au zdrobit puncte de rezistență inamice, au arestat și pedepsit în modul cel mai exemplar agenți ai dușmanului poporului vietnamez.Intre timp au devenit cunoscute amănunte asupra atacului masiv din noaptea de luni spre marți, început în jurul orei 3 asupra Saigo- nului. Forțele patriotice, „cu o îndrăzneală fără precedent" — potrivit aprecierii A.F.P. — „au lansat grupuri de atac împotriva tuturor punctelor strategice ale capitalei”. După ce au pătruns în oraș în mici grupuri, cu autocarele serviciilor locale, neutralizînd gărzile de la intrarea în capitală, patriotii s-au îndreptat de îndată spre obiective. Primul a fost palatul prezidențial, apoi ambasada americană. în a- celași timp, un alt grup a reușit să se infiltreze la marea bază de

la Tan Son Nhut în apropiere de Saigon și în perimetrul căreia se află cartierul general american.La ambasada americană, o adevărată fortăreață, înconjurată de un zid înalt de opt metri și socotită... pînă ieri drept „inexpugnabilă", patrioții au distrus poarta principală și holul de la intrare, ocu- pînd cîteva clădiri anexe. Comandamentul american a trimis în grabă un detașament de soldați care au fost parașutați pe acoperișul clădirii. „Necesitatea de a se recurge la elicoptere și parașutiști pentru apărarea ambasadei, atestă vigoarea atacului partizanilor' — comentează A.F.P.In cursul dimineții de miercuri, în centrul Saigonului continuau lupte violente. La ora 10, în jurul palatului prezidențial se desfășurau lupte de stradă. A.F.P. descrie situația astfel : Deasupra Saigonului zboară grupuri de elicoptere la mică înălțime în jurul ambasadei americane și postului de radio. Alte grupuri de elicoptere se în-

PATRIOTICEdreaptă către împrejurimile Saigonului, unde aeroportul principal șl mai multe posturi militare americane au fost atacate. Schimburile de focuri continuă. Postul de radio a fost incendiat, instalațiile fiind complet distruse. Emisiunile sînt asigurate de un post de radio secundar, care a cerut să fie evacuate toate cartierele și satele din jurul aerodromului Tan Son Nhut. După orele 18 cartierul Ba Quen din apropierea aeroportului, ocupat de forțele patriotice, a început să fie bombardat de aviația americană. Rețeaua telefonică a fost scoasă din funcțiune în cea mai mare parte”.„Atacurile în serie declanșate asupra punctelor nevralgice din Saigon au stîrnit la Washington o vie neliniște — transmite din capitala S.U.A. France Presse. Casa Albă a declarat că «situația este destul de serioasă».La Hue, vechea capitală imperială vietnameză sînt în curs de desfășurare lupte grele, anunță a- genția Associated Press, citind surse americane. Oficialitățile militare a- mericane de la Saigon au recunoscut că patrioții sud-vietnamezi ocupă centrul orașului. Potrivit altor știri transmise de agențiile de presă, detașamentele F.N.E., sprijinite de populație și de un număr de soldați și ofițeri din armata saigo- neză, care au trecut de partea forțelor patriotice, au luat cu asalt orașul în numai 35 de minute.Postul de radio din Dalat a difuzat la 31 ianuarie o cuvîntare a președintelui sud-vietnamez Thieu care anunța decretarea stării de asediu în Vietnamul de sud, „pînă la noi ordine”, închiderea localurilor publice șl interzicerea oricărei întruniri publice și oricărei grupări „favorabile* 
F.N.E. și unui „guvern de coaliție**



viața internațională______
IH ADUNAREA CONSULTATIVĂ 
A CONSILIULUI EUROPEAN 

Prin dezvoltarea 
contactelor cu Estul- 
un climat de des
tindere in EuropaSTRASBOURG 31 (Agerpres). — Marti, în Adunarea consultativă a Consiliului european (for parlamentar care grupează 18 state din Europa occidentală), a fost prezentat de către Andre Bettancourt, secretar de stat în Ministerul de Externe al Franței, raportul Comitetului miniștrilor Consiliului. In raport se exprimă speranța că vor fi realizate progrese considerabile în domeniul relațiilor Consiliului european cu țările Europei răsăritene. De asemenea, comitetul miniștrilor consideră, în raportul său, că forul parlamentar trebuie să joace un rol esențial în dezvoltarea contactelor cu țările Europei răsăritene pentru a se crea, printr-o înțelegere mai bună, un climat de destindere în toată Europa.Cu prilejul unui dineu oferit de Camera economică din Strasbourg, Andre Bettancourt a reafirmat principiul independentei naționale si a drepturilor popoarelor de a dispune de soarta lor, după care se călăuzește guvernul francez. Ministrul francez a subliniat că Franța promovează „o politică de degajare de sub orice fel de tutelare, inclusiv cea a Statelor Unite".

WzSta în Ângk
a tovarășului Ik VerdețLONDRA 31. —• Corespondentul Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : Miercuri dimineața, tovarășul Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale române, însoțit de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de alți membri ai delegației, a sosit la Monmouth in sudul Walesului unde a vizitat Combinatul metalurgic „Spencer" al Corporației britanice a oțelului — organ de stat care coordonează activitatea întreprinderilor metalurgice naționalizate. Delegația a fost însoțită de Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, și sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.Delegația a fost întîmpinată de David Young și Lloyd Jones, ad- juncți ai directorului general al Corporației britanice a oțelului, și de conducători ai Combinatului

„Spencer". Experți și specialiști din uzină i-au însoțit pe oaspeți prin secțiile principale. A fost vizitată oțelăria, laminorul de tablă la cald și laminorul la rece.Conducerea uzinelor a oferit un dejun în cinstea delegației guvernamentale române.în cursul după-amiezii, delegația a plecat pe calea aerului la Bem- bridge, în Insula Wight, uncle a fost salutată de F. R. Britten și D. Norman, directorii fabricii de avioane ușoare de pasageri „Brit- ten-Norman“.Seara,, M. Selwyn, președintele Consiliului regional al Insulei Wight, a oferit un dineu în cinstea oaspeților români.

DAMASC 31 (Agerpres). — La 30 ianuarie 1968, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Siriană, Vasile Pogăceanu, a prezentat scrisorile de acreditare șefului statului sirian, dr. Nureddin Atassi. Ambasadorul român a fost însoțit de membrii ambasadei. După prezentarea scrisorilor de acreditare, între șeful statului sirian și ambasadorul Republicii Socialiste România a avut loc o convorbire cordială, în cursul căreia a fost subliniată importanța dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.
Reluarea relațiilor diplomatice

New Delhi

Sosirea delegației României
la Conferința O.N.U.
pentru comerțDELIII 31. — Trimisul special A- gerpres, Ion Puținelu, transmite : La Palatul Științelor din Delhi se deschide joi a doua Conferință O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.Miercuri a sosit la Delhi delegația Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Gheorglre Răduleseu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Delegația a fost întîmpinată de funcționari superiori ai O.N.U. și de reprezentanți ai autorităților indiene. A fost de față Aurel Ardeleanu, ambasadorul României în India.

Comunicat comun iugoslavo-vest-germane

Neliniștea

populației

și dezvoltare
în ajunul deschiderii Conferinței, la Delhi a fost inaugurată, sub auspiciile Ministerului Dezvoltării Industriale a Indiei, o expoziție consacrată progresului în economia națională. La festivitate au fost prezenți membri ai Cabinetului indian, șefi de delegații și alți participant la conferință. A fost de față Gheorghe Răduleseu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și alti membri ai delegației române.

din marea

insulă polară

Forte saudite 
au pătruns din nou pe 
teritoriul Yemenului

© ÎNAINTAREA MILITARI
LOR SAUDÎȚI, DOTAȚI CU 
ARTILERIE Șl TANCURI, A 
FOST OPRITĂ DE TRUPELE 
REPUBLICANE

DELHI 31 (Agerpres). — La încheierea vizitei făcute în India de A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a fost dat publicității un comunicat în care se arată că în cadrul convorbirilor cu primul ministru indian Indira Gandhi au fost abordate relațiile sovieto-indiene, precum și unele probleme internaționale actuale. Părțile au constatat un progres satisfăcător în domeniul colaborării economice, culturale, științifice.Cei doi premieri și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu continuarea agresiunii americane în Vietnam și consideră că încetarea necondiționată a bombardamentelor americane împotriva R. D. Vietnam ar crea condiții pentru convorbiri în vederea unei reglementări a situației din Vietnam.
★KABUL 31 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care o face în Afganistan, miercuri, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a avut o întrevedere cu primul ministru al Afganistanului, Nur Ahmed Etemadi, în cursul căreia au fost discutate probleme de interes reciproc.In aceeași zi, premierul sovietic a fost primit de regele Afganistanului, Mohammed Zahir Șah.

BELGRAD 31 (Agerpres). — La Belgrad și la Bonn a fost dat publicității concomitent un comunicat comun iugoslavo—vest-german cu următorul conținut :„Guvernul R. F.. a Germaniei și guvernul. Republicii Socialiste Federative Iugoslavia au să reia începînd de relațiile diplomatice.Ele vor stabili cît putintă misiuni diplomatice cu rang de ambasade și vor face schimb de ambasadori.Cele două guverne sînt convinse că reluarea relațiilor diplomatice va contribui la promovarea și dezvoltarea relațiilor reciproce. Ele sînt, de asemenea, convinse că această ho- tărîre este în concordantă cu necesitatea dezvoltării colaborării pașnice între statele europene și că reprezintă o contribuție pozitivă procesul de în Europa".

căzut de acord la 31 ianuariemai curînd cu

... lareducere a încordării
31

★(Agerpres). — La loc o ședință a Ve-

dezvoltare a colaborării internaționale în conformitate coexistentei pașnice.Guvernul Republicii derative Iugoslavia, principiile sale cunoscuta politica europeană, consideră că restabilirea relațiilor diplomatice Republica Federală a Germaniei va facilita colaborarea cum si proce".

cu principiile

dezvoltarea cu succes, pre- relatiilor reci-
★(Agerpres). comunicatului— După comun

CAIRO 31 (Agerpres). — După cum anunță agenția Reuter, ambasadorul Republicii Arabe Yemen (R.A.Y.) la Cairo a înmînat secretarului general al . Ligii Arabe un mesaj din partea primului ministru yemenit, Hassan Al Amri, în care se arată că forțe armate, a- parținînd Arabiei Saudite, au pătruns pe teritoriul Yemenului în partea de nord-vest a țării. Mesajul menționează că armatele saudite dotate cu tancuri și artilerie grea au ocupat unele regiuni din partea de nord-vest a Yemenului și au atacat pozițiile armatei republicane în apropiere de localitatea Harad. Guvernul de la Sanaa, relevă agenția U.P.I., acuză Arabia Saudită de a fi invadat o parte a Republicii Arabe Yemen și de a fi dezlănțuit o „agresiune directă" împotriva regimului republican.După întrevederea cu secretarul general al Ligii Arabe, ambasadorul yemenit la Cairo a declarat corespondenților de presă că „agresiunea saudită a fost oprită de trupele republicane și că guvernul de la Sanaa va sesiza Consiliul de Securitate.

© Explorările aeriene și submarine nu au adus nici un rezultat : după 1B0 de orc de la dispariția submarinului francez „Minerva" nu mai e- xistă practic nici o speranță de a se găsi în viată echipajul — a anunțat miercuri agenția A.F.P.

BELGRAD Belgrad a avut cei Executive Federale, prezidată de Mika Șpiliak, președintele Vecei. Vecea Executivă Federală a examinat darea de seamă prezentată de Misa Pavicevici, adjunct al secretarului de stat pentru afacerile externe, cu privire la rezultatele tratativelor pe care delegația R.S.F. Iugoslavia le-a purtat cu o delegație a R. F. a Germaniei între 23 și 29 ianuarie la Paris în legătură cu restabilirea relatiiloi- tre cele două țări. Federală a aprobat și a hotărît să fie diplomatice cu R. F. a Germaniei.Agenția iugoslavă Taniug subliniază că relațiile diplomatice dintre Iugoslavia și Republica Federală a Germaniei au fost rupte din inițiativa guvernului de la Bonn. Guvernul R. F. a Germaniei a luat această măsură în baza așa-numitei doctrine Hallstein, după ce guvernul iugoslav a hotărît să recunoască R. D. Germană și să stabilească cu ea relații diplomatice. în prezent, Iugoslavia întreține și dezvoltă relațiile sale cu R. D. Germană.Intr-o declarație a Vecei Executive Federale în legătură cu restabilirea relațiilor diplomatice între R.S.F. Iugoslavia și Republica Federală a Germaniei se arată : „Salutînd restabilirea relațiilor diplomatice cu Republica Federală a Germaniei, guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia vede aceasta aplicarea politicii sale

diplomatice din- Vecea Executivă darea de seamă reluate relațiile

în de
• Avioanele americane și engleze care au participat la căutarea submarinului israelian „Dakar" și-au încetat miercuri activitatea, vasul fiind considerat pierdut.

DEBLOCAREA
CANALULUI DE SUEZ

în apărarea patrioților
din Paraguay

Știri sosite din Ame
rica Latină denunță 
teroarea dezlănțuită de 
regimul dictatorial din 
Paraguay împotriva 
forțelor progresiste. 
Intr-un document di
fuzat zilele trecute de 
Comitetul de luptă 
pentru eliberarea de
ținuților politici din 
Paraguay se adresează 
un apel opiniei publice 
internaționale, che- 
mînd-o la solidaritate 
cu patrioții paragua- 
yeni întemnițați. Do
cumentul cere punerea 
în libertate a numero
șilor deținuți politici, 
comuniști si membri ai 
altor partide politice 
de opoziție, lideri ai 
unor organizații sindi
cale și ai altor forțe 
care militează pentru 
libertatea și progresul 
patriei lor. Se cere, de 
asemenea, anularea 
stării de urgență și re
venirea la normele 
constituționale.

îndelungata guver
nare a generalului 
Stroessner este una 
din cele mai întuneca
te pagini din istoria 
Paraguayului. Dictatu
ra sa se sprijină pe 
armată și poliție, in
strumente menite să

mai 
din 
nu- 
de-

apere interesele oli
garhiei autohtone și 
ale capitalului străin. 
E destul să amintim 
că armata înghite 
mult de jumătate 
bugetul țării, iar 
mărul polițiștilor
pășește de două ori pe 
cel al muncitorilor. 
Exploatarea nemiloasă 
și mai cu seamă re
presiunile antidemo
cratice au silit 800 000 
de paraguayeni să-și 
părăsească patria. Așa 
cum scria ziarul „Pro- 
positos", acesta este 
unicul stat din lume 
de unde 42 la sută din 
populație a plecat în 
exil. Numeroși para
guayeni dintre cei ră
mași în patrie au de 
înfruntat prigoana dic
taturii.

Sute de patrioți zac 
de ani de zile în în
chisorile și în lagă
rele de concentrare 
care împînzesc terito
riul țării. în acele 
locuri sinistre se prac
tică diverse metode de 
tortură prin care se 
urmărește extermina
rea deținuților. Puți
nele mesaje ce izbu
tesc să se strecoare în 
afara gratiilor pro
voacă indignarea legi

timă a opiniei publice. 
Prin metode de tortu
ră, soldate cu nume
roase victime, regimul 
Stroessner încearcă să 
frîngă voința de luptă 
a patrioților paragua
yeni.

De mult timp se află 
întemnițat conducăto
rul comunist, profeso
rul Antonio Maidana, 
împreună cu Julio Ro- 
jasa și Alfreso Alcor- 
ta. Deși absolvit în in
stanță de judecătorul 
Tomas Benitez Acosta, 
unul din cei mai repu- 
tați juriști ai țării, 
Maidana este totuși ți
nut în închisoare de 
zece ani ca „ostatic". 
Atît el, cît și cama
razii săi cunosc un tra
tament inuman, sănă
tatea le este submi
nată, viața lor conti
nuă să se afle în mare 
primejdie.

Opinia publică inter
națională se simte so
lidară cu lupta grea, 
plină de jertfe, a pa
trioților paraguayeni, 
cere eliberarea tuturor 
deținuților din închi
sori, desființarea lagă
relor de concentrare și 
încetarea prigoanei.

G. BONDOC

SUSPENDATĂCAIRO 31 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R.A.U.. relatează agenția M.E.N., a anunțat că. Administrația Canalului de Suez a hotărît să suspende operațiunile de deblocare a celor 15 nave sub pavilion străin, imobilizate în zona Canalului încă din iunie 1967 ; hotărîrea a fost adoptată în urma violentului schimb de focuri de artilerie de marți dintre forțele izraeliene și egiptene în partea de nord a Canalului de Suez.R.A.U. .a făcut cunoscut că este dispusă să participe la orice fel de reuniune a Comisiei mixte de armistițiu arabo-israeliană pentru a discuta măsurile de securitate în vederea continuării lucrărilor de degajare a celor 15 nave blocate în Canalul de Suez, anunță agenția U.P.I. Purtătorul de cuvînt al guvernului R.A.U., Hassan Zayat, a declarat că guvernul tării sale „consideră operațiunea de deblocare a celor 15 nave în afara contextului crizei din Orientul Mijlociu" și că „această operațiune nu va apropia și nici îndepărta soluționarea situației".TEL AVIV 31 (Agerpres). — în legătură cu schimburile de focuri de marți, un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Israelului, citat de France Presse, a afirmat că „Israelul a acceptat deblocarea navelor numai prin partea de sud a Canalului", subliniind că „Israelul nu va accepta ca operațiunile de deblocare să creeze o nouă situație de-a lungul Canalului de Suez, care să schimbe situația creată după încetarea focului". Ministrul transporturilor, Karmel, a declarat că deschiderea Canalului de Suez „poate face o- biectul unui acord parțial între Israel și R.A.U., care să nu depindă de un acord general de pace, cu condiția ca navigația pe Canalul de Suez să fie liberă pentru toate navele israe- liene".

BONN blicarea _____privire la restabilirea relațiilor diplomatice dintre R.S.F. Iugoslavia si R. F. a Germaniei, purtătorul de cuvînt al guvernului vest-german, Guenter Diehl, a dat publicității o declarație unilaterală a guvernului federal în care se precizează poziția guvernului R. F. a Germaniei.Salutînd rezultatul pozitiv al tratativelor vest-germano-iugoslave, în declarație se subliniază că „reluarea relațiilor diplomatice cu Iugoslavia servește instaurării unei ordini de pace în Europa". Declarația arată în legătură cu aceasta că „guvernul federal a expus atitudinea si principiile sale în Declaratia- Program din 13 decembrie 1966“. După cum se știe. în această declarație este expusă pretenția guvernului vest-german de a vorbi în numele întregului popor german, precum și poziția de nerecunoaștere a Republicii Democrate Germane.

Socialiste Fe- menținîndu-și privindcu

Palatul Științelor din New Delhi care găzduiește Conferința

grecia NOI MASURI REPRESIVEATENA 31 (Agerpres). — Agenția United Press International, citind . cercuri informate din Atena, anunță că recent au fost arestați opt membri ai P.C. din Grecia, printre care și ziaristul Gheorghios Votsis, membru al Comitetului Central. Nu se cunosc amănunte în legătură cu aceste arestări.Numărul deținuților politici

.< din Grecia se cifrează ,in prezent la 2 777 — anunță într-un raport asociația „Amnesty International" din Londra, care în decembrie 1967 a trimis o misiune pentru a examina condițiile în care trăiesc deținuții politici greci. Membrii misiunii au putut constata că autoritățile aplică tortura „în mod deliberat și oficial".,

Efectele accidentului bombar
dierului B-52 care și-a pierdut 
bombele nucleare printre ghejurile 

.Groenlandei încep sa prindă un 
contur înfrutotul asemănător celui 
pe care l-a avut „afacerea Paloma
res”.

în timp ce comandantul-secund 
al comandamentului aviației strate
gice americane, generalul Hunzi
ker, căruia îi aparținea bombardie
rul recent distrus, confirma că a 
găsit la Thule ,,fragmente de 
bombe nucleare pozitiv contami
nate", populația din marea insulă 
polară începe să-și manifeste neli
niștea față de repercusiunile pe 
care le pot avea radiațiile detec
tate pînă acum. Președintele 
Landsraatului (consiliul ales care 
administrează Groenlanda) a trimis 
guvernului de la Copenhaga o te
legramă din partea municipalității 
localității Thule-ll (aici se află re
grupați eschimoșii evacuați din ju
rul bazei militare americane), prin 
care primarul semnalează că, după 
accidentul din 21 ianuarie, alte a- 
vioane de același tip au continuat 
să survoleze cu regularitate coasta 
vestică a districtului. In telegramă 
se cere insistent Danemarcei să 
efectueze pe lingă Casa Albă de
mersurile necesare pentru ca „a- 
ceasfă amenințare constantă pentru 
populația locală să fie imediat în
depărtată".

Intre timp, după cum a informat 
corespondentul din Copenhaga al 
ziarului „Le Monde", autoritățile 
competente daneze au interzis for
mal vînătoarea și pescuitul într-o 
zonă largă înconjurînd locurile 
unde s-a produs accidentul. Ele în
cearcă acum — relatează corespon
dentul — să-i liniștească pe autoh
tonii din Groenlanda, r- -ma
nifestă o anumită nervozif'.. a în 
legătură cu consecințele econo
mice pe care le-ar putea antrena 
pentru ei acest eveniment. Locui
torii se tem de fapt că clientela 
lor tradițională va evita, o lungă 
perioadă de limp, să cumpere con
servele și blănurile lor de teamă 
ca acestea să nu conțină elemente 
radioactive.

agențiile e presă transmit:
Ședința săptămînală a Consiliului de Miniștri al 

Franței miercui-i 3 trecut în revistă aspecte ale situației internaționale. în „cazul Pueblo", ministrul de externe, Couve de Murville, a arătat că Franța dorește ca această problemă să fie reglementată pe cale pașnică.
Operațiunile de evacuare a personalului și materia

lului francez de la baza Mers el Kebir,care 3 început acum cîteva zile, vor lua sfîrșit în dimineața de joi, anunță agenția „Algerie Presse Service". După plecarea ultimei unități franceze, marina și forțele terestre ale Armatei Naționale Populare vor intra în posesia bazei.
k cadrul ciclului „Pio

nieri ai artei secolului XX" 
revista japoneză „Mlzue" cu cea mai 
mare circulație în rîndul publicațiilor

de artă din Japonia dedică, în numărul 
său din februarie 1968, 16 pagini 
vieții și activității sculptorului român 
Constantin Brăncuși și prezintă 20 de 
opere ale artistului.

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA 
DE LA PETRE STANCESCU

La Freiburg, localitate 
din sudul Republicii Fe
derale a Germaniei, s-a 
consumat în primele zile 
ale săptămînii congresul 
Partidului liber-democrat 
(P.L.D.). Lucrările sale au 
fost marcate încă din prima 
zi de puternice înfruntări 
de pozifii între participanji 
asupra problemelor centrale 
care preocupă partidul în 
etapa actuală. Încă înain
tea începerii congresului, 
presa vest-germană s-a 
făcut ecoul acestor frămin- 
tări interne.

Problema germană ră- 
mine punctul-cheie in 
jurul căreia se definesc 
două tendinje distincte : una 
conservatoare, reprezentată 
de fostul președinte al par
tidului, Erich Mende, și a- 
depfii acestuia, care refuză 
să țină seamă de realitatea 
postbelică, adică de existen
ta celor două state germane, 
și cealaltă — reprezentată 
de elementele tinere din 
partid, așa-numiții «Jung- 
demokraten» care se auto
intitulează „partid al recu
noașterii” și militează pen
tru recunoașterea R. D. Ger
mane și a frontierei Oder- 
Neisse, pentru stabilirea de 
relații, normale între cele 
două state germane.

Încercînd să atenueze dis
puta din sinul partidului, și

in primul rînd să liniștească 
grupul tinerilor, în raportul 
său de bilanf Mende a criti
cat activitatea guvernului de 
coaliție in .ee privește rapor
turile cu R. D. Germană, de

Tn capitala Cubei 
a fost primită cu un 
viu interes Expozi
ția de artă popu
lară românească

dul liberal încearcă să se a- 
dapteze noilor condiții, stră- 
duindu-so să-și mențină 
clientela electorală și, dacă 
se poate, chiar să dobîn- 
dească noi simpatizanfi.

Ziarele vest-germane con
stată dorința liderilor par
tidului liberal de a nu 
se consola cu rolul de a 
rămîne pe băncile opozi

!££. IMRMMI DE POZIȚII 
U MWSIIl PARIINILUI

UBER - DEMOCRAT
oarece „n-a avansat nici un 
pas”.

In cadrul ședinței de marți 
după-amiază, fostul preșe
dinte Erich Mende, care își 
anunțase intenfia de a se 
retrage din acest post, a fost 
înlocuit, după cum se ho- 
fărîse in prealabil, de Wal
ter Scheel. Modificările o- 
perate sînt urmare a unei 
perioade dificile prin care 
a trecut P.L.D, după ieșirea 
sa din guvern și formarea 
„marii coaliții” la Bonn între 
creștin-democraji și social- 
democrati. îngrijorat de une
le pierderi electorale, parti

ției parlamentare, fapt pen
tru care s-au și oferit ca par
teneri de coaliție oricăruia 
dintre, cele două mari par
tide după alegerile gene
rale din 1969. Pînă atunci, 
liderii își propun „să impu
nă în politica germană ma
ximum de propuneri libe
rale”. Noul președinte a! 
partidului liberal, Walter 
Scheel, a precizat într-un 
interviu acordat revistei 
„Der Spiegel", că „trebuie 
recunoscut faptul că pe pă- 
mîntul german a luat naștere 
alături de republica federală

un al doilea stat, cu care 
trebuie sa se realizeze un 
mod de cooperare”, . Este 
drept că declarațiile sale în 
această chestiune . rămîn, 
prin unele rezerve făcute, în 
urma altor păreri exprimate 
în șînul partidului. Cu cîte
va zile înaintea congresului 
de la Freiburg, organizația 
de tineret a partidului libe
ral a propus ca în progra
mul partidului sa fie inclu
se următoarele prevederi : 
„renunțarea la revendicarea 
de reprezentant unic; res
pectarea granițelor Republi
cii Democrate Germane ; 
stabilirea de relații normale 
cu R.D.G.”

Primele comentarii de 
presă evidențiază similitudi
nea acestor preocupări și 
poziții cu opiniile exprimate 
în alte grupuri ale popu
lației, ca de pildă în sînul 
sindicatelor, în rîndurile ti
neretului social-democrat și 
ale intelectualilor.

în cursul lucrărilor a fost 
adoptată și o rezoluție în 
problema vietnameză. Ce- 
rîndu-se „oprirea imediată a 
bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam", în rezoluție 
se arată că reglementarea 
problemei vietnameze tre
buie să urmărească instau
rarea unei păci durabile, a- 
sigurînd poporului vietna
mez dreptul la reunificare și 
autodeterminare, fără pre
zența pe teritoriul său a 
trupelor străine.

La Sofia a fost dat publi
cității comunicatulcu Privir® la convorbirile dintre delegația P.C. Mexican condusă de Arnoldo Martinez Verdugo, prim-secretar al C.C., și delegația P.C. Bulgar, condusă de Stanko Todorov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. Delegațiile s-au informat reciproc asupra activității partidelor lor și au făcut un schimb de păreri în legătură cu cele mai importante probleme ale situației internaționale și mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

2 avioane militare a- 
mericane au pătruns în 
spațiul aerian al R. P. Chi
neze în două rînduri la 31 ianuarie, într-o zonă din districtul Changkan, provincia Guandun — anunță agenția China Nouă. Un purtător de cuvînt al M.A.E. al R- P. Chineze, menționează agenția, a fost autorizat să adreseze un avertisment în legătură cu provocările comise de avioanele militare americane.

Grevă generală în statul 
Bihar. In orașul de reședință Patna a avut loc o demonstrație de protest împotriva înlăturării guvernului forțelor de stînga din statul indian Bihar. După cum relatează agenția Reuter, poliția a atacat cu bastoane de cauciuc și grenade lacrimogene pe demonstranți, rănind 32 de persoane. în semn de protest împotriva înlăturării guvernului forțelor de stînga, anunță agenția France Presse, în statul Bihar a fost declarată o grevă generală.
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