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Vinerl dimineață au început în Capitală lucrările Consfătuirii pe țară a Uniunii Tineretului Comunist, care dezbate timp de două zile măsurile ce urmează a fi luate de organizațiile de tineret în vederea aplicării hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967 cu privire la îmbunătățirea muncii educative în rîndnl tineretului.La consfătuire, care are un carao-

ter de lucru, participă membrii si membrii supleanți ai Comitetului Central și ai Comisiei de revizie a U.T.C., membri ai Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din România, muncitori, ingineri, tehnicieni, lucrători ai ogoarelor, stu- denți, elevi, militari, învățători și profesori, cercetători științifici, re- prezentînd întregul tineret al patriei noastre.La lucrări iau parte tovarășii Ixj-
din regiunea București, de la pierderi la

beneficii © Drumuri spre natură @ Cine

răspunde de operativitatea transporturilor pe

căile ferate ? © Diversitate în actul creației,

dar și în receptarea lui © Din „Scrisorile to

varășului I. J.“ © Cuptoarele din inima „Terrei”

onte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid, oameni de știință și cultură, ziariști.După deschiderea lucrărilor consfătuirii, tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a prezentat Raportul privind măsurile de îmbunătățire a activității Uniunii Tineretului Comunist în lumina hotărârilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967.în cursul dimineții au început discuțiile generale pe marginea raportului prezentat. Vorbitorii au subliniat că măsurile luate de conducerea partidului privind îmbunătățirea muncii de educație în rîndu- rile tineretului ilustrează grija și prețuirea ce se acordă tinerei generații — viitorul patriei noastre, al națiunii socialiste.Exprimîndu-și adeziunea șl sprijinul deplin față de aceste măsuri, cei care au luat cuvîntul au înfățișat o serie de aspecte din activitatea organizațiilor de tineret, au făcut propuneri concrete pentru ca activitatea U.T.C. să devină mai bogată, în măsură să satisfacă cerințele în permanentă evoluție ale tineretului. O serie de vorbitori au subliniat necesitatea ridicării nivelului de pregătire a celor care sînt chemați să lucreze cu tineretul. Tovarășul Ion Popescu, prim- secretar al Comitetului regional Dobrogea al U.T.C., și alți vorbitori au arătat că la baza criteriilor de promovare în munca de activist al organizației de tineret trebuie să stea nivelul de cultură generală. în același sens a fost relevată necesitatea pregătirii temeinice — cu sprijinul forurilor competente — a pedagogilor școlari și a cadrelor de conducere a așezămintelor culturale.Formele și metodele folosite de organizațiile de tineret în activitatea de educare a tinerei generații în spiritul dragostei nețărmurite față de patrie, față de istoria sa glorioasă, propuneri menite să îmbunătățească munca în acest domeniu au format obiectul intervențiilor tovarășilor Liliana Bona, studentă la Institutul politehnic din Galați, loan Grigoriu, secretar al Comitetului U.T.C. din centrul universitar Iași, Ludovic Farcas, prim-secretar al Comitetului raional Odorhei al U.T.C. Tovarășul Viorel Faur, prim-secretar al Comitetului regional Hunedoara al U.T.C., a relevat aspecte din munca organizației U.T.O. pentru

Măkelă, care a prezentat scrisorile de acreditare.
(Cuvintările rostite — In 
pagina a VII-a)
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Lucrările Conferinței 0. N. U.

Delhi își conti- 
lucrările cea 

doua Conferin- 
Națiunilor Unite

în problemele pe 
care le ridică comer
țul și dezvoltarea în 
lumea contempo
rană.

în aceeași ședință 
a rostit un discurs 
secretarul general al

O.N.U., U Thant. El a 
chemat . pe partici- 
panții la conferință 
să caute mijloace 
pentru reducerea dis- 
parităților crescînde 
dintre țările sărace 
și cele bogate.

Ol IĂIIII AMBASADIIIIIIIFIMNIVineri, 9 februarie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Finlandei în Republica Socialistă România, Kaarlo Veikko

La se nivel valorificăm
RESURSELE MINIERE

In cel de-al doilea an al cincinalului, întreprinderile Ministerului Minelor au obținut rezultate pozitive pe toate planurile activității productive și financiare. în parte, cele mai sintetice sînt reliefate în recentul Comunicat cu privire la îndeplinirea planului de stat de dezvoltare a eco- n iniei naționale pe 1967. La producția globală, planul pe ansamblul ministerului a fost realizat în proporție 102,8 la sută. Producția de cărbuni a ajuns la 15 019 000 tone, cu un ritm de creștere, față de 1965, de 24 la sută. In ritmuri susținute a sporit și producția la minereurile feroase și neferoase. S-au mărit apreciabil producțiile în toate subramurile miniere, creșterile cele • mai mari fiind realizate în sectoarele care aprovizionează cu materii prime siderurgia, metalurgia neferoasă și industria chimică. De pildă, în 1967, față de 1950, producția de minereu de fier a crescut de 15 ori, cea de minereuri poli- metalice de 10 ori, de substanțe ne- metallfere de 20 de ori și de minereuri cuprifere de 90 de ori. Ca urmare, se satisfac în cea mai mare măsură necesitățile de materii prime ale economiei naționale, cu excepția

Prof. dr. ing. Bujor ALMĂȘAN
ministrul minelor

minereului de fler, a cărbunelui pentru cocs și a cuprului, la care se recurge, în completare, la unele importuri.Am ținut să fac aceste precizări, pentru a reliefa că în industria minieră s-an soluționat mai întîi problemele dezvoltării cantitative a producției, creîndu-se capacitățile de extracție și de preparare necesare, fără să se neglijeze, insă, numeroasele aspecte calitative, de eficiență economică, legate nemijlocit de valorificarea superioară a resurselor miniere. Cum și pe ce căi s-a rezolvat pînă acum această problemă complexă — valorificarea superioară a resurselor miniere 7Eforturile s-au canalizat, în primul rînd, în domeniul ridicării calității producției. La cărbune, s-a vi-

I DINAMICA
PERSONA
L I T AȚ I I
Urmărirea procesului de formare a personalității este cu deosebire revelatoare pentru înțelegerea naturii acesteia, cît și al determinării locului ocupat de om în viața socială. Un atare examen arată că stilul de viață a unei personalități este un rezultat al unei îndelungi evoluții Interioare și sociale. Stilul personalității nu este, în adevăr, dat o dată pentru totdeauna, nu reprezintă un tipar încremenit. Existența anumitor constante sufletești șl valori morale călăuzitoare în viața umană nu anulează procesul devenirii progresive a personalității. Ființa morală a omului este rodul, în curs de împlinire, a unei educații, a unei experiențe de viață, a unui fel de a fi și de a munci și nu un model invariabil, un ideal static. Procesul se prelungește în lungul existenței individuale și este intim împletit cu evoluția și necesitățile vieții sociale. Personalitatea șl viața socială se implică reciproc. Omul se formează în climatul valorilor sociale, pe care le primește încă din copilărie, prin limbaj, educație și școală, iar valorile culturale, la rîndu-le, se îmbogățesc prin contribuția creatoare a personalității. Omul și viața culturală schimbă valori și sînt, deopotrivă, expresia unui proces în permanentă devenire și nu expresia unei realități statornicite într-un tipar invariabil.Ființa umană este dotată cu nesfîrșite putinți de plasticitate și forță creatoare. O- mul este o ființă esențial educabilă ; deprin-

Ion BIBERI

re-derile, fixate prin petiție sau imitație, se pot schimba ; omul, ființă liberă, își poate adînci sau înălța viața morală, prin voință și stăpînire de sine ; că- lăuzindu-și propriul destin individual, o- mul își formează treptat personalitatea, pu- nînd în valoare aptitudinile sale individuale. Procesul formării per-
©pinii

sonalității arată că în fiecare etapă a vieții omul are o altă configurație lăuntrică. Ce deosebire este între personalitatea copilului și a omului matur, între adolescent și o- mul vîrstei înaintate ! Fiecare din aceste epoci ale vieții are o mentalitate, un fel de a fi, de a se comporta și de a munci diferit. Vechile concepții, care vedeau în copil un a- dult neevoluat, au făcut loc treptat unei înțelegeri nuanțate a psihologiei copilului, care trebuie cuprins în el însuși, ca o individualitate bine conturată, cu o fizionomie lăuntrică proprie. Psihologia adolescentului ca și studiul mentalității bătrînilor au a- dăugat înțelegerii noastre asupra personalității schimbării sufletesc al omului. în cursul vîrstelor.Va trebui, așadar, să vorbim, alături de un stil al personalită-
noțiunea profilului

ții, prezentînd anumite constante de gîn- dire și comportare, de o dinamică a personalității, înfățișînd putința de primenire și transformare neîncetată a vieții interioare umane.Dinamica personalității reprezintă, în fapt, una din diferențele esențiale între om și animal : în timp ce omul, ființă liberă și esențial creatoare, este capabil de evoluții imprevizibile și e- iaborări de noi forme culturale, animalul nu se poate depăși pe sine, nu cunoaște zona libertății și este nedestoinic de a se ridica la viața culturii. Rezultatul acestei deosebiri esențiale de structură între om șl animal se poate observa în caracterul relativ static, închistat, al societăților animale, față de societățile u- mane. în timp ce insectele sociale cele mai evoluate — albinele, furnicile sau termitele — au rămas încremenite în aceleași, forme de viață timp de ’ mai multe milioane de ani, omul a putut trece în cîteva milenii de Ia culturile litice, la civilizația atomică.Va trebui să facem, însă, asupra caracterului dinamic, creator șl refractar închistărilor, al personalității, cîteva observații, cărora le atribuim o mare însemnătate practică. Diferențele dintre oameni, în ceea ce privește aptitudinea de a se depăși pe sine, sînt foarte mari. întîlnim, în adevăr, adesea, spirite efervescente, în permanentă căutare, nemulțumite de propria muncă înfăptuită,
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Flota
comercială
românească

zat dezvoltarea cu precădere a producției de cărbune cocsificabil și pentru semicocs, dar și prepararea cît mai exigentă a acestora, astfel că huila pentru cocs este livrată cu un conținut redus de cenușă (8,5—9 la sută). Corespunzător scopurilor energetice a fost amplificată producția de cărbuni inferiori, în special de lignit, din care țara noastră dispune de rezerve însemnate. In scopul valorificării cu maximum de eficiență a acestei producții, ea este utilizată în mare măsură la termocentralele electrice de capacități și cu tehnicitate ridicată, plasate în imediata a- propiere a minelor.In sectorul minereurilor de fier, în care țara noastră dispune de resurse cu un \ conținut redus de util și ridicat de silice, element dăunător — eforturile au fost îndreptate spre Îmbunătățirea metodelor de preparare a minereurilor, în vederea creșterii conținutului de fier de la 25—33 la sută la 37—51 la sută și diminuării ponderii componen- ților dăunători Ia 7—8 Ia sută. In acest fel, a sporit apreciabil valoarea metalurgică a produselor livrate. asigurîndu-se obținerea unor mari avantaje în faza de furnali- zare, prin reducerea substanțială a consumurilor de cocs și îmbunătățirea indicilor de utilizare a furnalelor. Probleme deosebite a pus sectorul minereurilor neferoase și auro- argintifere. Datorită necesității de a crește continuu producția de metale neferoase, s-au pus în exploatare zăcăminte cu conținut de metal tot mai scăzut, în condițiile în care metalurgia extractivă respectivă a solicitat să I se asigure concentrate cu conținut metalic tot mai ridicat. Ca urmare, prin îmbunătățirea fluxurilor tehnologice în uzinele de preparare și introducerea unor tehnologii noi s-a reușit să se livreze metalurgiei extractive neferoase concentrate cu conținut metalic mai mare cu 4—20 la sută, în condițiile în care conținuturile de metal în minereurile extrase din zăcămînt au scăzut, în medie. cu aproximativ 40—50 la sută.Valorificarea superioară a resurselor miniere implică însă realizarea unor produse la un preț de cost cît mai scăzut. Pentru aceasta, metodele folosite au vizat, îndeosebi concentrarea producției, extinderea procedeelor de exploatare de mare productivitate, aplicarea, oriunde condițiile au permis, a exploatării prin cariere, construcția de mine și de cariere de mare capacitate (cele din Valea Jiului, bazinul Motru de la Bălan, Leșul Ursului, Deva), mecanizarea operațiilor grele și cu vo-

Convorbiro
cu ing. Nicolae STERE, 

adjunct al ministrului 
transporturilor auto, navale 

și aeriene

Capacitatea totală a flotei maritime comerciale este, în prezent, de circa 430 840 tdw. Pentru a pătrunde în sensurile a- cestei cifre, care marchează o dezvoltare rapidă și susținută într-un domeniu Important de activitate al cărăușiei pe mări și oceane, am adresat cîteva in- trehări tovarășului inginer1 Nicolae Stere, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene.
— V-am ruga să explicați pen

tru cititorii noștri cifra tona
jului flotei maritime, prin pris
ma dinamicii ei de dezvoltare.— Redusă, după terminarea de-al doilea război mon- la două nave maritime, română poseda în 1960 10 nave cu un tonaj de tdw, în general de tip
celui dial, flota doar 31 780 vechi. Treptat, pe seama producției șantierelor navale din Galați și Turnu Severin, flota se completează cu cargouri de 600 tdw, 1100 tdw, 1 600 tdw și 4 400 tdw, precum și cu două nave mai mari de construcție iugoslavă — cargouri de 10 000 tdw. în anul 1966, flota comercială română poseda deja 42 nave cu un total de 288 690 tdw. In anul 1967 s-a înregistrat cea mai accentuată dezvoltare a flotei noastre, tonajul ei cres- cînd cu 49,2 la sută față de anul precedent. Ea a fost dotată cu nave însumînd 1'42150 tdw, de peste 4 ori mai mult decît întregul efectiv al flotei maritime cu șapte ani în urmă.

— Ați putea să ne dați cîteva 
detalii privind caracteristicile 
navelor noastre, ale flotei ma
ritime comerciale în ansamblu ?— Atît ca număr, cît și ca structură, dezvoltarea flotei maritime este subordonată necesităților comerțului nostru exterior. Exportul tradițional de cereale, produse din lemn și produse petroliere a necesitat nave de 1 600 tdw, 4 400 tdw și tancuri

& sosit în Capitală tova- Norlund, membru al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Danemarca, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită de prietenie în țara noastră.

La sosirea sa pe aeroportul Bă- neasa, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Alexandru Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres) (Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare In pag. a III-a)

Convorbire realizata de
Al. PLĂIEȘU

(Continuare în pag. a Il-a)

pentru comerț și dezvoltare
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DEZBATEREA
PUBLICĂ PRî

de-a 
ță a 
pentru comerț și dez
voltare, care reuneș
te reprezentanți din 
132 de țări.

In cursul ședinței 
plenare de vineri di
mineața a luat cu- 
vîntul șeful delega
ției române, Gheor- 
ghe Rădulescu, vice
președinte al Consi
liului de Miniștri al 
Republicii Socialiste 
România, care a ex
pus punctul de ve
dere al țării noastre

VIND DEZVOL
TAREA ÎNVĂJĂ

A

CUVÎNTRREfl ȘEFULUI DELEGA 
ȚÎEI ROMANE, GHEORGHE RADU 

LESCU CULTURA GENE
RALĂ

l!

EXIGENȚA LA ȘCOALA EXPERȚILOR ii

LNu pot exista „experți" în problema exigențelor, pentru simplul motiv că pretențiile și cerințele noastre față de alții și de noi înșine străbat toate specialitățile și domeniile de activitate omenească.Există însă experți, măcar în formare, în problemele de organizare a muncii de conducere a întreprinderilor. Există, de asemenea, practicieni, cadre care de-a lungul anilor și-au format un stil de a lucra.Am găsit cîțiva — și dintr-o categorie, și din cealaltă — la CEPECA (Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi). Departe de aerul academic pe care te făcea să-1 presimți liniștea studioasă a cabinetelor izolate de Capitală, la Otopeni, discuția a fost pe alocuri chiar înfierbîntată. Ex- perții (aci nu există titlul de profesor, ci numai de expert, dar fiecare îți spune cu modestie că de fapt abia aspiră să devină un expert) și cursanții au căpătat aci obișnuința discuțiilor deschise, neiertătoare cu lipsurile ; Centrul de perfecționare se arată și un centru al curajului în propulsarea metodelor științifice de conducere preconizate de Conferința Națională a partidului.Să-1 ascultăm pe tov. Aurel Lăpuș- că, director general al întreprinderii miniere de la Barza :— Ca director, îmi pun mie și co

legilor mei o întrebare arăta mai încolo substratul fie. întrebarea este : cît la timpul și priceperea noastră spre studierea și formarea oamenilor cu care lucrăm direct 7 Nu mă refer la exigențele care se ivesc „implicit1, „de la sine11 în cursul rezolvării unor probleme de producție, ci la exigen-
— și voi ei științi- sută din merg directori și a

ancheta socială

țele care vizează omul în sine, adică potențialul său de dezvoltare viitoare, măsura în care cercul său de atribuții se potrivește cu sfera lui de competență etc. Spun asta pentru că, după calculul meu, circa 50—60 la sută din costul producției miniere este reprezentat de salarii, adică de factorul u- man. Acordă directorul 50—60 la sută din capacitatea lui factorului uman 7— Oricum, cînd te ocupi de producție, nu poți să nu te ocupi de oameni. Credeți că se poate face o împărțire atît de netă 7— Tocmai acesta e substratul științific de care vorbeam. O echipă de experți străini a observat timp de

cîțiva ani munca unor stabilit că, într-adevăr, există o întrepătrundere, dar că — pe baza legilor statistice — se pot defini totuși trei tipuri : responsabili axați esențial pe producție, cei axați esențial pe personal și o categorie intermediară. Cei axați pe producție erau cei ce considerau că ei suportă cea mal mare parte a răspunderii în producția serviciului lor și că rolul subordonaților se limitează la execuția sarcinilor. Responsabil axat pe personal era definit acela care socotea că în definitiv subordonații sînt aceia care efectuează munca și, în consecință, participă la decizii, mai ales decid CUM trebuie îndeplinită sarcina.— Munca avea aceeași natură 7— Da, cercetările au fost făcute în aceeași companie. Mai mult, direcția companiei socotea că tipul axat pe producție prezintă garanții mai serioase pentru eliminarea neglijențelor, a „mersului de la sine“ etc. Sociologii au eliminat partea de legendă sentimentală, care se găsește des în unele manuale occidentale : dacă șeful respectiv este agreabil sau antipatic, dacă știe cum se numesc copiii colaboratorilor săi etc ; mai bine zis, s-au convins că aceste elemente — care au totuși oarecare importanță — nu a- fectează statistica, semnificația rezultatului final. Concluzia — stabilită

pe bază de măsurători — era paradoxală : responsabilii axați esențial- mente pe producție se aflau în fruntea unor grupuri mai puțin productive, pe cînd cei care puseseră pe planul întîi factorul oameni se aflau în fruntea unor grupuri mult mai productive.— Au existat concluzii practice 7— Concluzia cercetătorilor a fost că „atitudinea de decizie" trebuie înlocuită prin „atitudinea de sprijin". E adevărat că există experți care contestă, nu atît cercetările respective, cît concluziile lor. Nouă, totuși, cel puțin trebuie să ne dea de gîndit. Documentele Conferinței Naționale a partidului ne cer un efort serios de mărire a răspunderii la fiecare nivel. E imposibil să faci asta fără să știi precis ce exigențe poți avea față de oamenii cu care lucrezi, cît rezolvi tu și cît lași pe seama lor.— Ce piedici există, din acest punct de vedere 7Intervine în discuție tov. Carol Marchcscu, directorul comercial al Uzinelor de construcții de mașini Reșița :— Prima piedică o eonstitule
Sergiu FĂRCAȘAN

(Continuare in pag. a III-a)

în „Scînteia" nr. 7605 
și 7607 din 6 și 8 februa
rie au fost publicate Stu
diul privind dezvoltarea 
invățămintului de cultură 
generală și, respectiv, 
Studiul privind dezvolta
rea invățămintului profe
sional și tehnic, elaborate 
pe baza indicațiilor con
ducerii de partid și de 
stat de către Ministerul 
învățămîntuiul.

După cum s-a relevat și 
cu prilejul publicării Stu
diilor amintite, ziarul 
nostru iși pune paginile 
la dispoziția tuturor cetă
țenilor care vor să formu
leze propuneri sau suges
tii cu privire la proble
mele abordate.

Cel ce doresc să parti
cipe la dezbaterea publi
că ce se va desfășura pe 
marginea ambelor studii 
sînt rugați să trimită scri
sorile lor sau să se adre
seze direct redacției zia
rului „Scînteia", secția 
învățămînt, București, 
Piața Scînteil.
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Consfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului Comunist
......ț^ .... ■»AM..ly;,,t|..,^,.3...,. pn.

Raport privind măsurile de îmbunătățire 
a activității Uniunii Tineretului Comunist, 

în lumina Uotăririlor

(Urmare din pag. I)

Plenarei C.C. al P.C.R.,
23 noiembrie-I decembrie 1967
pryeilii de tovarășul Ion Iliescu, prim secretar

al CX al U.I.C.,
Elaborarea măsurilor de îmbunătățire a muncii educative în rîndul tineretului — a spus vorbitorul — se înscrie în complexul de acțiuni inițiate de Partidul Comunist Român după cel de-al IX-lea Congres al său, în vederea perfecționării continue a vieții economice și sociale, a întregului mecanism al orîn- duirii noastre socialiste. Manifestîn- du-și adeziunea totală la politica profund patriotică a partidului, tineretul a primit cu adîncă satisfacție și însuflețire hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie—1 decembrie 1967, care a analizat și elaborat importante măsuri cu privire la îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului, reprezintă o elocventă mărturie a preocupării partidului pentru tînăra generație.în continuare, vorbitorul a arătat că școala, familia, instituțiile de cultură și artă, armata, organizații

le obștești — toți factorii care au răspunderi în acest domeniu — trebuie să-și coordoneze eforturile pentru a participa cît mai activ la pregătirea tineretului, la îmbogățirea profilului său moral-spiritual, la dezvoltarea sa armonioasă. în ansamblul acestor factori educativi un rol deosebit revine Uniunii Tineretului Comunist. Unind în rîn- durile sale masa largă a tinerilor, U.T.C. reprezintă cadrul cel mai propice pentru valorificarea inițiativei tineretului în organizarea propriilor activități, pentru afirmarea sa în viața socială și politică a țării.Referindu-se la unele deficiențe care au diminuat eficiența activității desfășurate de U.T.C., raportorul a subliniat faptul, că cerințele educării și formării tinerilor constructori ai socialismului impun sporirea sarcinilor și rolului Uniunii Tineretului Comunist, precizarea mai clară a atribuțiilor și a sferei sale de preocupări, a conținutului și formelor muncii, îmbunătățirea structurii sale organizatorice.Vorbitorul s-a referit apoi la sarcinile de îmbunătățire a muncii politico-educative, arătînd că obiectivul principal al activității U.T.C. este de a forma tinerele vlăstare ale patriei, ca militanți activi pentru cauza partidului, pentru propășirea continuă a patriei, pentru idealurile nobile ale socialismului și comunismului, pentru afirmarea înaltelor principii etice ale umanismului socialist.O însemnătate deosebită are educația tineretului în spiritul înaltelor idei marxist-leniniste. al principiilor eticii comuniste. In același timp, organizațiile U.T.C. sint chemate să manifeste atenție și căldură tovărășească față de problemele care-i frământă pe tineri, să imprime diferitelor activități caracterul preventiv educativ.încă de la constituire, a continuat tovarășul Ion Iliescu, Uniunea Tineretului Comunist și-a înscris pe stindardul său de luptă drept o îndatorire de onoare educarea tineretului în spiritul dragostei nețărmurite față de patrie, față de istoria sa glorioasă și de făuritorul ei — poporul român. Organizația noastră a considerat și consideră că formarea conștiinței socialiste a tinerei generații are ca o componentă e- sențială educarea sa patriotică. Iată de ce considerăm o cinste și o îndatorire pentru organizația noastră să-și propună ca un important obiectiv cunoașterea de către tineri a trecutului poporului, cunoașterea istoriei glorioasei noastre clase muncitoare și a Partidului Comunist Român, cunoașterea realităților de azi ale țării. Organizațiile U.T.C. vor cultiva tradițiile de luptă și muncă ale oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, vor dezvolta și întări în continuare unitatea și frăția de nezdruncinat între tinerii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități. Educarea noii atitudini față de muncă și învățătură, față de proprietatea obștească, dezvoltarea entuziasmului, a hărniciei și spiri
tului inovator în producție,

ministru pentru problemele tineretului
reprezintă unul din obiectivele principale ale muncii organizațiilor U.T.C. Contribuția tineretului la construirea edificiilor social- culturale, la acțiunile de înfrumusețare a orașelor și satelor, la lucrări de îmbunătățiri funciare, împăduriri, întreținerea pășunilor, strîngerea plantelor medicinale, sînt obiective concrete spre care trebuie să se îndrepte acțiunile menite să dea un cîmp larg de manifestare inițiativei, hărniciei, spiritului gospodăresc al tineretului. Uniunea Tineretului Comunist are datoria de a-și propune drept o- biectiv de mare importanță al activității sale promovarea unei largi mișcări a tineretului pentru însușirea științei și tehnicii, inițierea unor acțiuni diferențiate în raport cu vîrsta și profesiunea tinerilor, în condițiile creșterii răspunderii organizației noastre pentru organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice, se propune preluarea de către U.T.C. a caselor de cultură ale studenților, caselor de cultură ale tineretului, studierea posibilității ca, în viitor, în răspunderea U.T.C să se afle și alte instituții similare — cluburi și săli, spații anume destinate activității cu tineretul.Organizațiile U.T.C. au datoria de a da activității distractive un caracter permanent, mai larg.în continuare, vorbitorul s-a referit la sarcinile U.T.C. în realizarea unui contact permanent cu toți tinerii creatori, la răspîndirea în mase a valorilor artistice clasice și contemporane, la organizarea de concursuri, expoziții, festivaluri și alte acțiuni artistice.Sarcina ce revine U.T.C. de a organiza activitatea sportivă de masă în școli, institute de învăță- mînt superior și la sate, precum și de a sprijini activitatea organizată de sindicate în întreprinderi și instituții situează, în prezent, sportul printre preocupările principale ale organizației noastre. Considerăm necesar să inițiem o amplă acțiune, pentru construirea și amenajarea pe lingă școli, la sate, a unui număr cît mai mare de baze sportive, prin munca voluntară a tinerilor.Va trebui să creăm posibilități cît mai largi pentru ca tinerii să-și petreacă o parte a concediului sau vacanței în excursii sau în tabere de odihnă cu un program adecvat cerințelor tineretului. Raportorul a propus înființarea pe lingă C.C. al U.T.C. a Biroului de Turism pentru Tineret care, în colaborare cu O.N.T. și alte instituții, să se ocupe de organizarea turismului și excursiilor pe plan central, a taberelor de odihnă pentru tineret. Pe lîngă comitetele județene ale U.T.C. vor activa comisii pentru turism. U.T.C. urmează să se ocupe de amenajarea unor puncte turistice destinate tineretului.Printre sarcinile noi încredințate de partid Uniunii Tineretului Comunist este și aceea de a se o- cupa de organizarea și desfășurarea activității de pregătire a tineretului, băieți și fete, pentru apărarea patriei. Programul lor va cuprinde în principal inițierea cu noțiuni și deprinderi referitoare la topografie, apărarea locală antiaeriană, unele activități tehnico-aplicative.în vederea creșterii aportului tineretului muncitoresc la realizarea obiectivelor ce stau în fața industriei socialiste, organizațiile U.T.C. trebuie să se preocupe de procesul de integrare profesională a absolvenților școlilor și facultăților tehnice. de acomodare a tinerilor muncitori cu condițiile muncii pe șantiere și din întreprinderi, de stimularea răspunderii și interesului tinerilor pentru ridicarea calificării profesionale. Uniunea Tineretului Comunist trebuie să cultive și în viitor mîndria tineretului de a face parte din rîndul constructorilor care înaltă marile uzine și combinate moderne ale industriei socialiste, să dezvolte la aceștia spiritul de disciplină și, continuînd tradițiile de pînă acum, să mobilizeze mii și mii de tineri pe șantierele marilor o- biective economice.

Subliniind că un mare număr de tineri trăiesc și muncesc la sate, în unitățile agricole, aducînd o contribuție rodnică la dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, vorbitorul s-a oprit asupra sarcinilor specifice organizațiilor de tineret din C.A.P., S.M.T. și I.A.S., precum și în activitatea de sistematizare și modernizare rurală.Organizațiile U.T.O. au datoria de a se preocupa îndeaproape de problemele de muncă și viață ale tinerilor, de a veghea la respectarea drepturilor lor, a legislației muncii, prezentînd în fața conducerilor administrative și a altor foruri problemele pe care Ie ridică munca și viața tinerilor.Arătînd că școala este factorul principal de formare a tineretului, raportul subliniază creșterea rolului organizațiilor U.T.C. în desfășurarea activităților extrașcolare. Biroul C.C. al U.T.C. împreună cu Ministerul Invățămîntului au e- laborat recomandări privind activitatea extrașcolară.Organizațiile U.T.C. și asociațiile de studenți au acumulat o bogată experiență în munca cu studenții. Dar, existența în facultăți a dotță organizații de tineret, cuprinzîrid aceiași membri și avînd aceleași preocupări, cu organe de conducere proprii, a dus la crearea unor paralelisme în munca educativă. Apare deplin justificată hotărîrea ca în viitor activitatea obștească cu masa tineretului studențesc să fie desfășurată de către organizațiile U.T.C. în instituțiile de învă- țămînt superior vor activa consilii studențești ca organisme reprezentative ale tuturor studenților, alese anual, care se vor ocupa de problemele de muncă și viață specifice tineretului universitar. Coordonarea activității studențești și reprezentarea studențimii pe plan intern și internațional se propune a fi realizată de Uniunea Studenților din România, Consiliul U.S.R. activînd ca organism specializat pe lîngă C.C. al U.T.C.Raportul s-a ocupat apoi de o serie de măsuri pentru perfecționarea și simplificarea structurii organizatorice a U.T.C. Se prevede ca pe întreprindere, școală, facultate, sat să se constituie, de regulă, o singură organizație U.T.C., ceea ce va o- feri condiții pentru desfășurarea u- nei activități mai bogate. Adunarea uteciștilor se va desfășura în viitor o dată pe trimestru. Procedura de primire în U.T.C. va fi simplificată. Toate aceste măsuri, cărora li se vor adăuga simplificările ce vor rezulta din noua organizare administrativ-teritorială a țării, fac necesară elaborarea unui nou statut al Uniunii Tineretului Comunist. Proiectul de statut va fi supus, în continuare, unei largi dezbateri a uteciștilor, în vederea prezentării lui spre aprobare viitorului Congres al U.T.C. Tineretul patriei noastre — a spus raportorul — sprijină din toată inima vasta activitate internațională a partidului și statului, care reflectă cu fidelitate năzuințele întregului nostru popor, interesele vitale ale cauzei pârii și socialismului. Urmînd cu încredere neabătută politica externă a partidului și guvernului, Uniunea Tineretului Comunist își aduce propria sa contribuție la extinderea relațiilor internaționale, la promovarea principiilor de stimă și respect reciproc între popoare. In condițiile favorabile existente, U.T.C. își va spori activitatea în relațiile internaționale, va lărgi legăturile cu organizațiile de tineret din toate țările, indiferent de orientarea lor politică, filozofică sau religioasă, în interesul apărării păcii și dezvoltării colaborării internaționale.Dezbaterile pe care consfătuirea urmează să le prilejuiască — a încheiat tovarășul Ion Iliescu — vor contribui la stabilirea unui amplu program de muncă pentru organizația noastră, care să asigure sporirea contribuției Uniunii Tineretului Comunist la formarea și educarea tinerei generații de constructori ai socialismului.

valorificarea bogatului tezaur edu- | cativ pe care îl oferă numeroasele 0 monumente istorice de pe meleagurile hunedorene. El a propus ca acestea să fie date în grijă organizațiilor U.T.C. și să se inițieze cercuri de „prieteni ai istoriei", menite să antreneze tinerii la organizarea unor șantiere arheologi- jl ce. Mulți dintre vorbitori s-au ocupat de aspectele concrete ale muncii pentru dezvoltarea pasiunii tinerilor față de învățătură, față de însușirea tainelor științei și tehnicii. Abordînd unele aspecte ale calificării tinerilor muncitori, tov. Ioan Gavrilă, director adjunct al grupului școlar „Hidromecanica" din Brașov, a propus, printre altele, reluarea concursurilor pe meserii în școlile profesionale, care s-au dovedit deosebit de eficiente, înființarea, pe lîngă casele de cultură ale tineretului a unor magazine de desfacere a produselor confecționate de ei în atelierele de practică.Această problemă, a educării prin muncă și pentru muncă a tineretului, a făcut obiectul a numeroase propuneri. Vorbitorii âu susținut organizarea unor concursuri profesionale locale, a „olimpiadelor pe meserii" etc. .Tovarășii Coriolan Rădulca, se- | cretar al Comitetului raional „30 | Decembrie" al U.T.C. din Capitală, | Emil Uncheșel, președintele Con- H siliului Uniunii Asociației Studen- | ților din centrul universitar Iași, | s-au ocupat în cuvîntul lor de fl problemele activității cultural-edu- | cative a organizațiilor U.T.C. în rin- H durile elevilor și studenților. A fost g subliniată, printre altele, importanța | pe care o are în munca educativă H publicarea unor reviste școlare și H studențești, solicitîndu-se pentru a- | ceasta sprijinul tipografiilor locale, | organizarea unor turnee cu forma- I ții artistice ale elevilor în diferite | orașe pe bază de reciprocitate, a B unor acțiuni cultural-educative în I internate.Vorbitorii au adus critici unor j aspecte de formalism și rigiditate I în organizarea acțiunilor specifice I tineretului studios, aducînd în dis- | cuție o seamă de propuneri variate M și interesante, îndeosebi pentru g timpul liber al elevilor și studen- | ților.Tovarășii Rodica Saratoc, elevă Ia | Liceul nr. 1 din Timișoara, Adrian Cioboiu, secretar al Comitetului regional Oltenia al U.T.C., Ioana Mateescu, elevă la Liceul „George Coșbuc" din Cluj, au înfățișat experiența lor pozitivă în acest domeniu, eficacitatea și atracția pe care le exercită asupra tinerilor unele acțiuni care răspund universului spiritual al acestora. Vorbitoiții au remarcat necesitatea intensificării colaborării dintre școală și instituțiile de Cultură, au analizat posibilitățile pentru crearea unor studiouri ale tineretului pe lîngă instituțiile teatrale, înființarea unor cluburi sau case de cui- g tură pentru elevi, extinderea for- fi mei de excursie în circuit pentru 11 cunoașterea frumuseților patriei și g mărețelor înfăptuiri ale socialismu- N lui, folosirea mai bună a bazei ma- g teriale de care dispune mișcarea | noastră sportivă etc.Actorul Șerban Cantacuzino a B remarcat că Teatrul „IOn Creangă" H din Capitală poate să aibă în vii- | tor un aport mai mare la educația H tineretului, prin alegerea unui re- g pertoriu corespunzător tuturor ca- N tegoriiior de tineret. El a subliniat totodată necesitatea îmbogățirii tematicii dramaturgiei contemporane dedicate tineretului.Tovarășul Petre George, secretar adjunct al Consiliului politic superior al armatei și șef al secției de tineret în acest consiliu, a subliniat necesitatea întăririi muncii organizațiilor U.T.C. din armată, a creșterii rolului lor ca ajutoare prețioase ale comandanților și organizațiilor de partid în înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere trasate de partid privind educarea tineretului venit să slujească patria sub drapel. El a arătat că măsurile stabilite de partid privind pregătirea militară a tinerilor vor avea o în- rîurire pozitivă asupra formării lor ca buni ostași după încorporare, M dezvoltîndu-le dragostea față de H patrie, răspunderea pentru apărarea ei, contribuind la fortificarea lor fizică și morală.Referindu-se la activitatea internațională a U.T.C. și U.A.S.R. pe linia adincirii și extinderii relațiilor de colaborare și prietenie cu diferite organizații de tineret din întreaga lume, tovarășul Vasile Nicol- cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., a subliniat că acestea s-au călăuzit după principiile politicii externe a partidului și statului nostru, care corespund intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei socialismului și păcii. U.T.C. și U.A.S.R. și-au adus astfel contribuția la e- forturile depuse de țara noastră in vederea dezvoltării cooperării internaționale multilaterale, pentru întărirea forțelor revoluționare și progresiste, pentru cauza libertății și independenței popoarelor, pentru pace și securitate în lume.
★După-amiază, lucrările consfătuirii s-au desfășurat pe comisii, privind activitățile : politico-ideologi- că ; cultural-artistică și distractivă; sportivă, turistică și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei ; în rîndul elevilor ; în rîndul studenților ; organizatorică și statutară.Lucrările consfătuirii continuă.(Agerpres)

Stajiunea balneoclimaterică Sovata Foto : A. Cartojan

Policlinică

modernă

la Ploiești
PLOIEȘTI (corespondentul „Scînteii"). — în cartierul Republicii din Ploiești a Început construcția unei policlinici moderne. Noua unitate sanitară, proieotată de un tînăr colectiv, condus de arhitectul Nicolae Moianu, de la DSAPC din localitate, prin forma arhitecturală și prin soluția de proiectare, se înscrie armonios în contextul urbanistio modern al orașului. Policlinica, cu o capacitate de 800—900 consultații pe zi, va deservi noile cartiere din zona de nord-vest a orașului, respectiv circa 50 000 do locuitori.

DRUMURI
SPRE NATURĂ

Am citit cu atenție tn 
ziarul „Scînteia" din 30 ia
nuarie ancheta „Eternul e- 
lixir: natura". Lectura a- 
cestui articol m-a pus pe 
gînduri : cum as putea să 
beneficiez și eu de naturo- 
terapia pe care o reco
mandă unul din specialiș
tii citați in articol, ce mij
loace îmi stau la dispo
ziție în acest scop ?

E firesc ca primul gînd 
să se îndrepte spre O.N.T., 
forul cel mai competent în 
organizarea turismului. 
Același gînd mi l-a rea
mintit și convorbirea, pu
blicată tot în ziarul „Scîn
teia", cu tov. ing. Porfir 
Negrea, vicepreședinte al 
O.N.T., despre „Marile re
surse ale turismului de 
iarnă". După cum se știe, 
avem 149 stațiuni de 
munte, cu o capacita
te de 71 000 locuri în 
vile si 11 000 locuri în 
cabane etc. Ne bucură

foarte mult că anul acesta 
se vor acorda sume impor
tante pentru modernizarea 
bazelor turistice, construi
rea de noi hoteluri, telefe
rice, teleschiuri și alte do
tări importante. întrebarea 
pe care mi-o pun este dacă 
O.N-T-ul poate face față 
cerințelor unei mișcări tu
ristice atît de vaste, mai 
bine zis dacă activitatea 
O.N.T.-ului poate fi mode
lată în așa fel încît să facă 
față cerințelor atît de di
verse ale îndrăgostiților de 
natură.

Mi-am pus această între
bare deoarece noi, care 
practicăm drumeția în 
munți, avem multe neca
zuri. Aceste necazuri iz
vorăsc, după mine, din con
cepția O.N.T.-ului, (ca să nu 
mi se reproșeze că fac 
aprecieri globale, voi spune 
„unor organe ale O.N.T.") 
care amestecă în aceeași că
ciulă pe toți cei ce-și schim-

LA CLUJ

In construcție 
un nou hotei

CLUJ (corespondentul „Scînteii'). — La Clu)
— pe malul Someșului Mic, în preajma Parcu
lui public și a bazelor sportive — a început 
construcția unui mare hotel turistic. Camerele
— 164 la număr, cu 300 de paturi — sînt repar
tizate pe 8 etaje. La parter, clădirea va avea 
un restaurant cu 180 de locuri, prevăzut cu o 
terasă, parțial acoperită, și cu un bar de zi. 
Alte încăperi vor găzdui unități de frizerie, 
coafură, cosmetică, saloane de coresponden
ță, magazin de florărie eta. La mezanin sînt 
amplasate birouri, saloane de lectură, de 
joc și altele. Proiectată de către DSAPC Cluj, 
construcția se află în execuția Trustului re
gional de construcții și va ii terminată în a 
doua parte a anului viitor.

bă casa pentru un timp mai 
mult sau mai puțin înde
lungat, o dată sau de 
mai multe ori pe an, 
pentru a-l petrece în altă 
parte a țării. Pentru O.N.T. 
toți aceștia sînt turiști. Tu
riști care pretind paturi cît 
mai moi, condiții luxoase, 
wisky și vermut în toate 
cabanele de munte ale ță
rii. Și, desigur, tonomat. 
Să fim bine înțeleși: nu 
avem nimic împotriva pre
tențiilor acestor turiști. 
Construcția a zeci și sute 
de cabane, hoteluri cu con
fortul cel mai înalt este 
astăzi o necesitate. A- 
numite categorii de tu
riști si excursioniști pre
tind astfel de amenajări. 
Lor le trebuie, de pildă, 
un bar de noapte la Pre
deal, la Cota 1400, la Ba
bele chiar — căci doar la 
scara acestor localuri se 
ajunge comod acum, cu 
mașina personală. Este trea
ba lor.

Dar ce facem cu drume
ții ? Îndeobște, ei vor să-și 
Compenseze energia depusă 
în timpul săptămânii prin 
mișcare în aer liber și aer 
curat de munte, să echili
breze bilanțul energiei 
cheltuite, să exerseze bine
cunoscuta odihnă activă în 
mijlocul naturii. Lor le 
trebuie cabane așezate 
pe lîngă un izvor, la 2—3 ore depărtare de o 
stație de cale ferată (în 
cazul văii Prahovei), ca
bane sau simple refugii 
(înainte existau asămenea 
refugii, care însă s-au de
teriorat), în care se poate 
petrece o noapte pe un pat 
simplu sau un prici. Și 
desigur, liniște. Deci, ru
gămintea lor este sim
plă : să fie deosebiți de 
„turiști", pentru că ei 
poartă altă denumire, sînt 
simpli drumeți, iubitori 
ai naturii, ai frumuseților 
ei, ai liniștei, ai aerului 
curat.

Această deosebire nu e 
de ordin pur lingvistic, 
ea are consecințe și de alt 
ordin. M-aș referi, de e- 
xemplu, la cabanele din 
Bucegi — singurul munte 
accesibil pentru bucures-

teni în timpul limitat al u- 
nei excursii de sfîrșit da 
săptămînă. Ele au fost 
transformate în localuri, al 
căror plan de venituri poa
te fi îndeplinit numai prin 
desfacerea masivă a bău
turilor spirtoase. In conse
cință, darul cel mai prețios 
al unei asemenea excursii 
— liniștea — s-a dus ps alte meleaguri, poate în 
munții Vrancei, care însă, 
din păcate, sînt inaccesi
bili bucureștenilor pentru 
o „escapadă" la sfîrșit da 
săptămînă.

Cu sprijinul organizații
lor locale, al federațiilor 
de specialitate din ca
drul Consiliului național 
pentru educație fizică și 
sport, cred că ar putea \fi 
depistate locurile d« 
excursii și marcate trase
ele de munte în apropierea 
fiecărui oraș și localitate și, totodată, ar putea fi 
întreținute refugiile și cabanele din raza lor de ac
tivitate. Aș merge chiar 
mai departe cu gîndul, la 
constituirea unei federații 
sportive de specialitate, so
cotind că o asemenea mă
sură se impune în faza ac
tuală a culturii fizice, mai 
bine zis în faza actuală a 
necesităților culturii fi
zice, necesitate care, lo
cal, nu poate fi satisfăcută 
din cauza numărului insuficient al bazelor sportive. 
Or, natura, munții, cons
tituie cea mai întinsă bază 
sportivă. Măsura cred, se 
impune, deoarece sub ochii 
noștri ‘ crește o nouă ge
nerație, care trebuie să 
facă cunoștință cu drum - 
ția, cu natura ; se impuruf 
deoarece în jurul nostru, 
pe străzile orașelor, veder > 
destul de mulți oameni' 
obezi și deformați numai și 
numai din cauza unui mod 
de viață greșit, fără pic da 
mișcare în aer liber. Dru
meția este regina sporturi
lor, a sănătății. Ea poate 
fi practicată de la vîrsta 
de 5 ani pînă la adînci bă- 
trînețe și e bine să culti
văm pe un plan cît mai larg 
această deprindere.

Nemes ZOLTAN

(Urmare din pag. I)de circa 19 000 tdw. în același timp, importurile de materii prime pentru industria noastră siderurgică au impus construcția mineralierelor de 25 400 tdw, iar importul de țiței din Golful Persic construcția tancurilor de 36 000 tdw. Majoritatea covîrșitoare a unităților în exploatare sînt nave de construcție nouă, dotate cu instalațiile cele mai moderne de încărcare și descărcare, cu viteze mărite și calități superioare de navigare și manevră. Astfel, viteza tehnică medie a flotei a fost în 1967 de 326,2 mile marine pe zi, față de 187,2 mile marine pe zi cu șapte ani în urmă. Față de 15 zile cît dura în anii trecuți un voiaj din Constanța în porturile engleze, în prezent distanța respectivă este străbătută în circa 10 zile. Primele curs6 ale navelor românești spre Orientul îndepărtat durau în medie 35 zile. în anul 1967 această distanță a fost parcursă în 26 zile. Deci, posibilități largi de folosire eficientă a navelor, de efectuare a unor transporturi suplimentare.Una din principalele preocupări în construcția flotei a constituit-o grija față de condițiile de viață ale marinarilor. Noile nave au instalații de aer condiționat, instalații de radio-am- plificare, televizoare, biblioteci, jocuri și instrumente muzicale pentru formațiile artistice de amatori de Ia bord.
— Ați amintit de nive

lul tehnic al navelor ro
mânești cu care .se obțin 
rezultate bune în exploa
tare. Ne-ar interesa cîteva 
din realizările flotei, efi
ciența ei economică.— în primul rînd. dezvoltarea flotei a fost un factor hotăritor pentru creșterea razei de acțiune a comerțu

lui nostru exterior. Față de distanța medie de 3500 mile în 1960, mărfurile românești au fost transportate în anul trecut Ia peste 6000 mile marine. Au apărut noi itinerare. Navele sub pavilion român au intrat în peste 200 porturi din 55 țări și au atins coastele Europei, Asiei, Africii și celor două Americi. în Australia au acostat pesca- doarele oceanice românești. Pentru prima dată s-a na-

fiecărui procent actual îi corespunde un volum mult mai mare de mărfuri transportate decît cu cîțiva ani în urmă. Dacă este normal să se tindă spre o creștere a graficului de participare a navelor românești la transporturile proprii, trebuie avuți însă în vedere o serie de factori care determină și o limitare a acesteia, cum ar fi inegalitatea volumului importului și exportului pe aceleași

Flota 
comercială
românească

vigat pe Canalul St. Lawrence și Marile Lacuri din America de Nord, pe fluviul Amazon din Brazilia. Călătoriile spre Japonia, India, Pakistan au devenit obișnuite. Totalul mărfurilor transportate cu navele noastre maritime în anul trecut a fost de aproape 2,5 milioane tone, de 14.5 ori mai mult decît în 1960. In același timp, gradul de participare a flotei la transportul mărfurilor de import și export românești a crescut de la 3 la sută în 1960, la peste 17 la sută în 1967. Trebuie subliniat, totodată, că, datorită dezvoltării comerțului exterior,

Itinerare, condițiile de vîn- zare și cumpărare impuse de parteneri, existența disponibilităților de tonaj etc. Combinarea judicioasă a transporturilor de minereu din India pentru România, cu transportul de fontă pentru Japonia, sau minereu din U.R.S.S. pentru aceeași țară a permis folosirea navelor mineraliere cu o înaltă eficientă, deoarece au circulat încărcate în ambele direcții. In mod obișnuit, astfel de nave sînt prevăzute pentru mers încărcat într-o singură direcție. Acest lucru, împreună cu alți factori con- juncturali, a făcut ca la

finele anului trecut flota noastră să înregistreze pentru prestații peste 103 milioane lei valută.Trebuie arătat însă că deși printr-o colaborare strînsă cu organele de resort ale Ministerului Comerțului Exterior flota noastră maritimă a fost folosită în 1967 în mod satisfăcător, totuși staționările sub operații de încărcare șl descărcare, din lipsă de marfă sau a capacității reduse a portului Constanța au fost factori care ne-au produs unele dificultățL Deschiderea în anul trecut a unor linii regulate Con- stanța-Levant, cu nave de 1 100 tdw, Constanța-Potl, cu nave de 1600 tdw și pregătirea liniei regulate Con- stanța-Continent (coasta da vest a Europei) cu nave da 4 400 tdw, deschisă recent, în ianuarie a.c., precum și angajarea mineralierelor și tancurilor petroliere pe voiaj e consecutive au condus la înlăturarea lipsurilor arătate. Este necesar ca în acest an colaborarea cu organele respective din Ministerul Comerțului Exterior să ducă la micșorarea continuă a staționărilor neproductive și la ridicarea eficienței transporturilor navale.
— Care sînt perspecti

vele de dezvoltare a flo
tei noastre maritime ?— în anul 1968 ea va fl dotată cu un petrolier da 36 000 tdw, două cargouri de 4 400 tdw, ce se con- » struiesc la Șantierele navale din Galați, și va intra în exploatare primul mineralier de construcție românească de 12 500 tdw. Ritmul de creștere va fi susținut și în continuare. în 1970 vom dispune de peste 60 nave cu un total da circa 570 000 tdw. Creșterea și lărgirea continuă a relațiilor comerciale ale țării noastre vor atrage după sine și noi itinerare ala navelor românești.
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ISNE RĂSPUNDE H. D. 121

. OPEiATMlATEA
TRANSPORTURILOR

FERATE?

Un nou hibrid 
de porumb

IAȘI (corespondentul „Sctnteil"). — După o experimentare de -î'.iva ani de zile, în mal multe tone din Moldova, hibridul H.D. 121, creat de laboratorul de ameliorare a plantelor de la Stațiunea experimentală Podu Iloalei, a fost omologat recent de către Comisia de stat, ca fiind un nou sol superior de porumb raionat pentru Moldova. Noul hibrid are caracteristici superioare multor altor hibrizi. Cele mai ridicate producții s-au obținut la o desime de 50 000—60 000 plante la hectar, pe terenuri fertile și 40 000 plante la hectar pe terenurile mal sărace, în pantă. Capacității de producție ridicate 1 se adaugă șl faptul că plantele sînt mai viguroase, de talie ceva mai mică, cu o rezistență bună la secetă și cădere. întreprinderea Agrosem Iași are deja 65 tone sămînță din noul hibrid omologat pentru a satisface în acest an primele cerințe ale cooperativelor agricole de producție din Moldova.

eîțiva ani de

Orice defecțiune organizatorică în activitatea de transporturi, în general, ți a celei pe calea ferată în special, provoacă incontestabil pesrturbații în circuitul normal al valorilor materiale. De altfel aceasta este în mare și concluzia care s-a desprins din articolul Întitulat „Ritmul melcului și mult invocata cauză a lipsei de vagoane", publicat recent în ziarul „Scînteia". Nu-mi propun să mă refer, în cele ce urmează, la cazuri asemănătoare cu cele analizate în amintitul articol. Pornind însă de la ele voi încerca să pătrund mai adînc în esența cauzelor care generează, pe alocuri, în regiunea noastră — irosirea unor capacități de transport pe calea ferată.Din capul locului afirm că operati
vitatea în asigurarea cu vagoane a 
anumitor unități economice suferă în
deosebi datorită imperfecțiunilor exis
tente în reglementările în vigoare cu 
privire la relațiile dintre întreprinde
rile beneficiare de mijloace de trans
port și organele C.F.R. Pentru desfășurarea în condiții normale a transportului de mărfuri pe calea ferată și folosirea cît mai rațională a vagoanelor, Ministerul Căilor Ferate —■ prin instrucțiunile de aplicare a H.C.M. nr. 57 din anul 1952 — a prevăzut, între altele, calcularea și perceperea de penalizări și locații pentru toate situațiile în care unitățile beneficiare de vagoane nu respectă datele din ordinul-program, nu utilizează la maximum capacitatea acestora, nu încarcă sau descarcă în termen mărfurile.De altfel, tocmai asemenea sanc- -țtai prompte au determinat ^conducerile multor unități expeditoare să acorde mai multă atenție ■ corelării termenelor din graficele de producție cu cele de livrare, să fundamenteze mai riguros planurile de transport, evitînd cererile nejustificate de vagoane, să organizeze mai bine operațiile de încărcare-descărcare, urmărind prin toate aceste mijloace micșorarea duratei de staționare a mijloacelor de transport pe calea ferată. Că în mare parte s-a ajuns la rezultatul urmărit ne-o dovedește convingător, în primul rînd, scăderea de la an la an a volumului locațiilor și penalizărilor plătite organelor C.F.R. de către întreprinderile din regiunea Argeș. Oricare întreprindere ar putea fi amintită ca exemplu. Reține atenția Uzina de produse Sodice Govora. De la peste 162 000 lei locații și penalizări plătite în 1965, acestea au scăzut un an mai tîrziu la 13 680 lei, ajun- gînd să totalizeze în anul 1967 doar cu puțin peste 3 000 lei.Sînt întru totul de acord cu sancțiunile materiale ce sînt aplicate întreprinderilor de către unitățile C.F.R. Subliniind aceasta, nu pot trece însă cu vederea că instrucțiunile a- 
mintite sînt prea îngăduitoare față de 
diferite deficiențe care există și astăzi 
în activitatea unor unități din sectorul 
căilor ferate. Spre argumentare, mă voi referi în amănunt la cîteva precizări cuprinse de aceste instrucțiuni. In articolul 43, bunăoară se arată că M.C.F. răspunde pentru neîn- deplinirea planului de transport lunar, în general, în timp ce expeditorii, pentru fiecare 24 de ore. Să ne aruncăm privirea și peste artioolul 45. El stipulează că instituțiile expeditoare vor fi penalizate și cînd renunță la transporturile programate sau la încărcarea vagoanelor puse la dispoziție. Foarte bine I Ne întrebăm însă de ce nu s-au prevăzut sancțiuni și pentru stațiile C.F.R., atunci cînd nu pun la dispoziție întreprinderilor vagoanele planificate conform ordinului-program. Spun aceasta deoarece potrivit art. 64, ’direcțiile regionale C.F.R. plătesc penalizări numai în cazul cînd pînă la sfîrșitul lunii planul operativ de transport nu a fost îndeplinit.Faptul că aotivitatea unităților C.F.R. este apreciată doar în raport de îndeplinirea planului operativ pe întreaga lună —- și nu și pe zile sau semidecade — face ca unele dintre acestea să nu se simtă răspunzătoare de lipsa vagoanelor în anumite perioade, de obicei în prima jumătate a lunii. Spiritul lor de promptitudine și solicitudine se reactivează abia în decada a treia cînd — așa cum se poate lesne constata în evidențele întreprinderilor — acestora li se pune la dispoziție un mare număr de mijloace de transport care, adesea, nu pot fi încărcate în timp util. Ne referim Ia stația C.F.R. Curtea de Argeș. în octombrie 1967, pînă în a 24-a zi a lunii a avut mari restanțe de vagoane față de întreprinderile ce le deservește. Subit, începînd cu 24 octombrie și pînă la sfîrșitul lunii această stație a oferit întreprinderilor un plus de vagoane în raport cu . ’ Cînd a venit 1 noiembrie, au început din nou restanțele, pentru ca în ultima săptămînă a lunii să asistăm din nou la o „avalanșă" de vagoane. Cu alte cuvinte, grija acestei unități C.F.R. este să-și facă oricum planul, de eventualele depășiri ale timpului de staționare a vagoanelor făcîndu-se răspunzătoare doar întreprinderile.Consecințele acestui tratament inegal sînt mult mai ample. Deși multe unități industriale și-au îmbunătățit simțitor ritmicitatea, o bună parte din produsele fabricate în decadele I și II staționează în întreprinderi pînă la decada a IlI-a, cînd obișnuit sosesc și vagoanele restante. Deci importante valori materiale nu intră în ritmul în care s-ar fi cuvenit în circuitul economic. Cunoscînd marea predilecție pe

care o au unele stații C.F.R. pentru onorarea obligațiilor lor abia la sfîrșit de lună, întreprinderile caută să se a- dapteze și ele situației. Deși există dispoziții clare care obligă întreprinderile să stipuleze în contracte termene de livrare eșalonate pe tot parcursul lunii, pentru a se pune la adăpost de orice fel de surprize, unele dintre acestea acceptă doar pe acelea de la sfîrșitul lunii.O inegalitate între cele două părți — întreprinderea și stația C.F.R. — persistă și în ce privește încasarea penalizărilor și locațiilor. Printr-o simplă dispoziție de încasare, la care nu-i nevoie să existe neapărat și vreun alt act bilateral, deci și consimțămîntul întreprinderilor industriale, stațiile C.F.R. intră automat în posesia sumelor ce le-au calculat drept locații sau penalizări. Cu totul altfel stau lucrurile cînd în postura de încasator se află una din unitățile industriale. Suita întreagă de formalități pe care trebuie șă o străbată o întreprindere pentru a încasa de la direcția regională C.F.R. penalizările ce i s-ar cuveni, ca urmare a încălcării de către o stație de cale ferată a obligațiilor contractuale, determină, în majoritatea cazurilor, să renunțe chiar și la ideea de a mai uza de asemenea instrumente. întreprinderea forestieră Băbeni, deși a solicitat prin numeroase adrese plata penalizărilor ce i se cuveneau pe lunile august și noiembrie 1967, ca urmare

n nerespectării de către Direcția re
gională C.F.R. Craiova a planului 
operativ de transport, nu a reușit să 
intre în posesia lor nici pînă la sfîrși- 
tul lunii ianuarie a.c.

Cred că pentru eliminarea anoma
liilor existente în raporturile dintre 
întreprinderi și organele C.F.R., cît 
și a repercusiunilor ce le au acestea 
asupra realizării ritmice a sarcinilor 
de plan, în general, și asupra creșterii 
eficienței economiei în special, se im
pune cu stringență să fie revizuite ac
tualele dispoziții ale Ministerului Căilor 
Ferate, tn sensul de a prevedea ace
leași penalizări și pentru cazurile cînd 
stațiile C.F.R. nu respectă planul ope
rativ zilnic sau cel puțin semidecadal. 
Și pentru ca echitatea să fie deplină, 
propunem ca ți întreprinderilor și or
ganizațiilor economice să li se dea 
dreptul de a încasa de la_ unitățile 
C.F.R. penalizările la care sînt în- 
dreptățite, uzînd de același procedeu : 
dispoziția de încasare, dar la care să 
se anexeze un act bilateral. Cred că 
asemenea măsuri ar spori răspunderea 
unităților de la calea ferată pentru 
asigurarea operativă a vagoanelor ne
cesare transportării bunurilor mate
riale.

Dacă pînă nu de mult eele 49 de stațiuni de mașini ți tractoare din regiunea București îți încheiau activitatea cu pierderi, anul trecut, pentru prima dată, au realizat, pe total regiune, un beneficiu de circa 50 de milioane lei. Este un început bun, promițător. Cărui fapt se datorește acest succes ? La rentabilizarea unor S.M.T.-uri au contribuit măsurile întreprinse, an de an, de către conducerile acestor unități, cu sprijinul organelor de partid și de stat din regiune, privind organizarea muncii, perfecționarea măiestriei mecanizatorilor, folosirea mal bună a tractoarelor și mașinilor agricole. De asemenea, au adus o contribuție însemnată la realizarea de beneficii organizațiile da partid și de masă, comuniștii care au antrenat întreaga masă de mecanizatori la înfăptuirea executării sarcinilor de producție. Amintim cîteva din acțiunile întreprinse în acest scop.La începutul anului trecut serviciul S.M.T. din cadrul consiliului agricol regional a făcut analize economice temeinice la fiecare unitate în parte, urmate de măsuri concrete privind îmbunătățirea activității de producție, reducerea cheltuielilor, a prețului de cost, a consumului specific, precum și alte posibilități menite să ducă la rentabilizarea S.M.T. Lunar s-a analizat situația economică în fiecare unitate luate măsuri

Tribuna experienței înaintate

înlăture deficiențele constatate.Ca rezultat, au fost extinse lucrările mecanizate, iar planul de lucrări a fost realizat și depășit în fiecare campanie agricolă. Planul de producție din 1967 a fost depășit cu 759 000 hectare de arătură normală. Creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole este reflectată și de faptul că, anul trecut, s-au realizat cîte 6,40 hectare de arătură normală pe un hectar fizic de teren. In comparație cu a- nul 1966 a fost efectuat un volum mai mare de lucrări la discuit cu 360 000 ha, la prășit cu 157 000 ha, la recoltat floarea-soarelui cu 2 100 ha, la strînsul paielor cu 80 000 ha, la adminis-

planul operativ, ibi

(Urmare din pag. I)subiectivismul, de care vorbesc do» cumentele de partid. Ca să comba- tem eficient subiectivismul, nu trebuie să—1 considerăm ca o boală exotică, îndepărtată de noi, de caro nici nu vrem să auzim în cazul nostru, ci ca o înclinație foarte probabilă : abia cînd te resemnezi la gîndul că fiecare om poate fi subiectiv în relațiile cu ceilalți, abia cînd te hotărăști la un control și la cunoașterea surselor de eroare în a- precierea subalternilor, abia atunci ai șanse să îngrădești la maximum manifestările de subiectivism.— Care sînt sursele de eroare în aprecierea oamenilor 7— In conferința tinută de Inginerul Sabin Cosma sînt stabilite cîteva surse de eroare în examinarea și aprecierea unui cadru : aureola- rea, cînd calitățile unui om Intr-un domeniu anumit atrag automat o a- preciere pozitivă și pe laturi unde el este de fapt mai slab ; erori legate de drepturile bănești, cînd aprecierea pe care i-o dai unui colaborator urmează să afecteze cîștigul său, în plus sau minus ; dacă n-ai posibilitatea sau dorința să faci această modificare, ești tentat să modifici aprecierea ; aprecieri legate de uneia criterii personale ale tale, care n-au Justificare obiectivă șl nu sînt folosite și de ceilalți; aprecieri legate de funcție, cînd apreciezi just omul, dar greșești în privința atribuțiilor legate de sarcina pe care ar trebui să i-o dai; apoi influenta zilei de Ieri, cînd faptele pozitive sau negative relativ recente ale unul salariat estompează date permanente și esențiale ale activității sale.în sfîrșit, cred că o adevărată pacoste în calea schimbului normal de exigențe între un responsabil șl subalternul său direct este convingerea profund greșită, că e „mai sănătos* să te înconjuri cu mediocrități, oameni care prin limitele lor constituie o garanție că „nu-ți vor lua locul". Și, invers, subalterni care se consideră deștepți prin faptul că o fac pa „neinițiatii", că nu se arată, adică, concurentl pentru cei la care bănuiesc tendințe carieriste.— Problema pe care atl ridlcat-o frămîntă multe capete, în lumea întreagă. Un manual străin citează cazul unul director celebru, care a pus să 1 se graveze pe mormînt următoarea inscripție : „Aici zace XY,

S.M.T.-urlle Cuza Vodă — peste 7 milioane lei, Fetești — peste 4 milioane lei, Ul- meni — aproape 3,7 milioane lei, Sărulești — peste 3,5 milioane de lei, Roseți — aproape 3,5 milioane lei, Slobozia — 3,4 milioane lei, Lehliu și Budești cu peste 3 milioane lei fiecare.Sînt și S.M.T.-uri care nu numai că nu au contribuit cu nimic la beneficii ci, din contră, au înscris în bilanțul lor pierderi. Printre acestea se numără cele din Cocioc, Titu, Tărtășești, O- dobești, Roșiori și altele. Dacă aceste stațiuni, care au încheiat activitatea cu pierderi mai au oarecum o justificare prin faptul că sînt situate într-o zonă cu teren mai greu și cu tarife diferențiate de plată, sînt în schimb altele, care deși au condiții bune de lucru, au înregistrat pierderi. Astfel, S.M.T.-urile Hagiești, din raionul Lehliu, și S.M.T. Grădiștea, din raionul Urziceni, au încheiat activitatea cu pierderi, deși sînt situate în zone de teren fertil. Aici nu mai este vorba de tarife de plată diferențiate, ci de " proasta gospodărire a utilajelor și a fondurilor pe care Ie au în folosință. într-o situație asemănătoare sînt și alte stațiuni. îmbunătățirea activității lor va trebui să preocupe mai îndeaproape consiliul agricol regional.în prezent, în S.M.T.-urlle din regiunea București se lucrează din plin la revizuirea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole. Din felul cum se desfășoară lucrările și din măsurile luate rezultă că și în acest an sînt create toate condițiile pentru realizarea planului la toți indicatorii și obținerea de beneficii. In această ordine de idei trebuie folosită din plin experiența stațiunilor fruntașe în gospodărirea utilajelor și a fondurilor de care dispun. Trebuie folosită și generalizată mai ales experiența S.M.T.-urilor Cuza Vodă și Lehliu care au trecut, încă din vara anului 1967, la a- plicarea experimentală a gestiunii economice proprii și care au obținut rezultate bune.
Florea CEAUȘESCU

trarea îngrășămintelor chimice cu 655 000 ha, iar la combaterea dăunătorilor cu 82 000 ha. Datorită eforturilor depuse de mecanizatori, cooperativele agricole din regiune au obținut, anul trecut, o producție medie la hectar de 2190 kg grîu, 2 660 kg porumb, 1 728 kg floarea-soarelui, 24 420 kg sfeclă de zahăr și 3 433 kg orez. Pentru culturile din a- cest an au fost efectuate a- rături din toamnă pe întreaga suprafață existentă, adică cu 223 000 ha mai mult decît în 1966. Lucrările a- gricole de toamnă făcute la timp șl în volum mare au asigurat condiții mai bune pentru dezvoltarea plantelor punîndu-se o bază temeinică pentru recolta din acest an.O altă măsură luată. în urma studiilor efectuate a fost aceea de organizare mai bună a muncii în ateliere și în administrație. Au fost reduse 370 de posturi în ateliere, iar oamenii au fost trecuți la locuri de muncă productive, realizîn- du-se o economie de 355 000 lei pe lună la fondul de salarii. Alți 203 000 lei au fost economisiți lunar prin reducerea unor posturi administrative, care nu-și mai aveau rostul în cadrul unităților. însemnate economii au fost realizate la consumul de carburanți și piese de schimb, ca urmare a exploatării raționale a tractoarelor și mașinilor agricole. Astfel, cu o cheltuială de 486 038 mii lei s-a obținut un venit de 710 000 mii lei — fără a lua în calcul a- mortismentele. După scăderea amortismentelor rezultă un beneficiu de circa 50 milioane de lei.Rezultate bune a dat și măsura privind exploatarea rațională a utilajelor în do- tație, prin efectuarea de lucrări și la alți beneficiari în afară de cooperativele agricole. Numai S.M.T. Cuza Vodă din raionul Călărași a efectuat, anul trecut, lucrări la alte întreprinderi în valoare de a- proape 4 milioane de lei. Asemenea acțiuni au întreprins majoritatea S.M.T.-u- rilor din regiune. O contribuție însemnată la beneficiile realizate au adus

șl au fost menite
Benone Gh. POPA
director adjunct al Sucursalei 
regionale Argeș a Băncii 
Nafionale

(Agerpres)Uzina „Unio*-Satu Mare. Se lucrează la montarea unui nou tot de locomotive Diesel 
pentru exploatările miniere (Foto : Agerpres)

FABRICA

DE FURNIRE 

ESTETICE
La Combinatul de dustrializare a lemnului din Sighetui Marmatiei a început construcția unei fabrici de furnire estetice. Proiectată pentru o producție anuală de circa 5 milioane metri pătrați furnire estetice, noua unitate urmează să fie înzestrată cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, unele fabricate în țară, iar altele importate. In afara furnirelor estetice de fag, nuc, cireș și paltin, realizate din esențe indigene, viitoarea fabrică va produce furnire estetice exotice, utilizînd în acest scop diverse esențe de lemn din import.Se preconizează ca fabrica să fie dată în exploatare cu întreaga capacitate, în semestrul al acestui an.

H O
(Urmare din pag. I)lum mare de muncă și perfecționarea tehnologiilor de preparare. In acest mod, industria minieră a devenit rentabilă pe ansamblul său, iar marea majoritate a produselor— cărbune cocsificabil și energetic de Valea Jiului, minereu de fler, lignit, sare, plumb, zinc — sînt livrate economiei naționale la preturi favorabile față de cele de pa piața internațională.Totuși, în domeniul valorificării superioare a minereurilor, posibilitățile nu au fost nici pe departe epuizate. In strînsă concordantă cu sarcinile care ne revin din Directivele Conferinței Naționale a P.C.R., prin planul de stat pe 1968, se va pune accentul pe dezvoltarea în continuare a producției miniere— inclusiv valorificarea unor zăcăminte și substanțe noi — pe valorificarea complexă a minereurilor neferoase și obținerea unor sortimente superioare de cărbuni și nemetalifere, pe utilizarea deșeurilor de cărbuni și nemetalifere, precum și a celor rezultate la instalațiile de preparare.In industria carboniferă, în cadrul dezvoltării cantitative preconizate, o importantă deosebită se va acorda extracției din cariere, sensibil mai economică, precum și creșterii producției de cărbune cocsificabil prin dezvoltarea unităților existente și construirea unor mine noi, concomitent cu modernizarea Instalațiilor de preparare a cărbunelui în vederea creșterii recuperărilor la huilă. Totodată, prin finalizarea programului de cercetare în curs, se vor realiza pentru populație combustibili solizi superiori din huilă și lignit. In același timp, se urmărește introducerea în circuitul economic a importantelor rezerve de șisturi bituminoase din Banat, care vor fi folosite în scopuri energetice.în sectorul minereurilor de fler, preocuparea se axează îndeosebi pe punerea în valoare a unor noi zăcăminte situate în regiunile Hunedoara, Crișana și Mureș-Autonomă Maghiară, pentru care, datorită con- tinuturilor reduse în metal, vor tre-

bul aplicate tehnologii adecvate de extracție și preparare. Sînt necesare eforturi deosebite pentru dezvoltarea bazei de rezerve la minereurile neferoase, prin intensificarea activității de cercetare geologică. Asigurarea producției de metal impune luarea în considerare a unor zone și zăcăminte noi situate fie în extinderea perimetrelor actuale, fie în alte perimetre.Pentru toate zăcămintele este ne- eesar să se treacă cu fermitate Ia reducerea pierderilor de rezerve In cursul procesului de exploatare șl preparare, aplicîndu-se metode Judicioase. capabile să recupereze în

țlnă extracții cît mal mari pe tona de minereu extras. Pe aceleași căi, urmează să fie sporit conținutul me- talio în concentratele ce se livrează metalurgiei extractive neferoase.De cea mai mare importanță este *1 valorificarea complexă a elementelor utile, conținute în minereuri. Acest imperativ se poate realiza prin crearea unor secții cu tehnologii adecvate în uzinele de preparare, recuperîndu-se o serie de metale astăzi nevalorificate, cum sînt molibdenul din minereul de la Moldova Nouă, wolframul din mlnereurile de la Bala Sprie, magnetitele din sterilul de la flotarea minereurilor

tale — fler, cupru, plumb, aur, argint — ceea ce mărește de trei ori gradul de valorificare a acestor minereuri.Obiective Importante ne revin și în legătură cu valorificarea superioară a substanțelor nemetalifere, puțin cunoscute, dar de o importantă tot mai mare pentru industria modernă. Dacă din punct de vedere cantitativ, cu puține excepții, s-ar putea acoperi necesitățile de produse nemetalifere, Iar la unele substanțe s-ar crea importante disponibilități la export, stadiul actual al cercetărilor tehnologice și dotarea instalațiilor de preparare nu a-

La ce nivel valorificăm

resursele miniere
măsură cît mai mare rezerva din zăcământ. Pierderile de exploatare sînt relativ mari la unele minereuri neferoase, la argilele refractare și caolinoase, la sarea extrasă prin sonde. De asemenea, sînt necesare măsuri care să reducă diluarea minereurilor cu steril în procesul de exploatare, această dilutie amplifi- cînd cheltuielile de exploatare, transport și preparare (cu circa 3,5 milioane lei anual pentru fiecare procent în plus de dilutie). Alte măsuri se cer aplicate în vederea utilizării unor procedee noi de preparare și îmbunătățirii celor existente, astfel încît, în colaborare cu sectorul metalurgiei extractive, să se oh-

cuprifere de la Moldova Nouă șl Deva De altfel, în colaborare cu Ministerul Industriei Chimice, urmează să fie stabilite posibilitățile de recuperare a altor metale din minereuri, ca bismutul, cadmiul, in- diul, germaniul, telurul, seleniul. borul, fluorina și alte metale de mare importantă în industria noastră modernă.Pe linia celor arătate mai sus se înscrie și importanta problemă a valorificării complexe a piritelor. Ea se află — la ora actuală — în stadiu avansat de rezolvare. Prin aplicarea tehnologiilor preconizate se vor da în circuitul economic, a- nual, importanta cantități de îne

sigură încă produse de calitate asemănătoare celor obținute pe plan mondial. Ridicarea calității acestor produse se impune deci cu acuitate. Si aceasta, atît datorită cererilor consumatorilor interni și dezvoltării exportului, cît și eficienței ridicate ce se asigură, pe această cale, întreprinderilor producătoare. Concludentă este diferența mare de prețuri de desfacere între produsele de calitate superioară și cea inferioară : bentonita preparată are un preț de 610 lei/t, față de 150—250 lei/t la bentonita bulgări ; barita flotată are un preț de 610 lei/t, în timp ce barita bulgări numai 115—132 lei/t. Aceeași situație se prezintă la ca-

olln, talc, cretă, grafit și, în general, la toate substanțele nemetalifereDeci, îmbunătățirea calității tuturor acestor produse necesită o documentare intensă, concentrarea cercetărilor tehnologice, punerea la punct a unor tehnologii de preparare, precum și a instalațiilor complexe respective. In atenția noastră stau, în primul rînd, producerea unor caolinuri de calitate superioară, măcinarea fină a baritei, talcului și diatomitei, ridicarea gradului „do alb“ la argila caollnoasă, spălarea și clasarea fină a nisipurilor. Tot așa, în sectorul sării se pun probleme de lărgire a gamei de produse, de sporire a producției sortimentelor superioare, atît consumul export.Pentru la nivel mului arătat mai sus. Ministerul Minelor a dezvoltat rețeaua proprie de cercetare. în prezent funcționează 3 institute și 5 centre de cercetare, din care 7 sînt amplasate în principalele bazine miniere. Profilul acestora are un pronunțat caracter aplicativ, fiind astfel organizate și dotate pentru a putea cuprinde majoritatea problemelor legate de valorificarea zăcămintelor din regiunile respective. Deși aceste unități au fost organizate cu un profil larg, să poată acoperi o gamă extinsă de cercetare impusă de valorificarea complexă, este totuși necesar ca industria minieră să realizeze o strînsă legătură cu ramurile industriale ce concură la realizarea produselor finale, (industria metalurgică, chimică) și să asigure o colaborare mai operativă și eficientă pentru finalizarea tuturor acțiunilor de valorificare superioară a resurselor noastre minerale.Evident, se mal pot ridica și alte probleme. Le-am enumerat pe cele mai importante, pe cele mai stringente. Rezolvarea lor nu este ușoară. Sînt necesare eforturi susținute din partea compartimentelor de concepție din minister și a unităților miniere, a unităților de cercetare și prolectarre, pentru ca imperativul valorificării superioare a resurselor miniere să fie realizat cît mai operativ

pentru intern, cit mai ales pentrurealizarea în timp scurt șl tehnic superior a progra-

al căni! merit principal In viață a fost că a știut să se înconjoare do subalterni mai inteligenti decît el". Mai interesant ar fi poate să na propuneți un leac.— L-am întrebat pe un expert străin, un director general, care e cheia succeselor sale și mi-a răspunsi „Eu nu sînt decît o platformă susținută de patru stîlpi, cei patru directori care sînt ajutoarele mele directe : personalul, financiarul, comercialul și producția. Dacă ambițiile unuia ar scădea, dacă ar lucra mai prost, cu o singură coloană mal slabă, tot echilibrul platformei mele s-ar strica". S-a exprimat în lumina concepției lui, dar cred că în orica tip de orînduire sau întreprindere, omul care știe să-șl aleagă colaboratori de calitate și chiar de competență mai înaltă decît el, nu are de pierdut, ci de cîștigat.— Colaboratori mal eompetențl decît el 7 Nu trebuie ca exigentele să crească și ele „pe scară ierarhică", să cerem mal mult de la competenta unui inginer decît de la cea a unui maistru 7— E o lege a organizării că munca mai aproape de mașină, de veriga de bază, e mai specifică decît cea de conducere ; exigentele vor fi deci deosebite : într-o anumită secție, inginerul care conduce munca de a- colo cunoaște mal bine situația decît directorul general, care coordonează activitatea pe întreaga uzină. Nici un om nu e atotștiutor. De altminteri, această problemă a fost formulată clar în cîteva din conferințele tinute aici.Ne Interesăm de textul acestor conferințe și, într-una din ele, tinută de inginerul Petre Anton, găsim cîteva remarci utile în ce privește exigentele reciproce în chestiunea competentei:Credința unui responsabil de colectiv că el trebuie să cunoască fiecare problemă în parte mai bine decît colaboratorii săi îl situează „într-o poziție ingrată de apărare*.„In activitatea normală, exigența și autoexigență ar trebui să se împletească. Un responsabil de colectiv trebuie să-și cunoască sincer și deplin capacitatea și posibilitățile, să aibă încredere în această capacitate și în faptul că ea se poate dezvolta foarte mult printr-o muncă perseverentă de autoperfecțlonare în vederea asumării de noi responsabilități. Față de subalterni un șef de colectiv trebuie să aibă aceeași atitudine. Să cunoască în mod sincer șl deschis capacitatea fiecăruia, să manifeste încredere în această capacitate șl să-1 ajute pe fiecare subaltern să se perfecționeze în așa fel încît să se depășească zi de zi. Un responsabil de colectiv trebuie să fie conștient do necesitatea de a „pune umărul" pentru a ajuta pe fiecare subaltern, la nevoie chiar să-l depășească pe el însuși".Un punct de vedere categoric, dar departe de a încheia dezbaterea ca ne interesează, problemele exigenței.
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Dezbaterea publică privind
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DE CULTURĂ GENERALĂ

Pledoarie pentru Pentru seral
aprofundarea 

cunoștințelor fundamentale
Prof. Eugen MIHĂESCU,

Școala generală nr. 113 din București

r Studiul privind dezvoltarea In- vățămîntului de cultură generală supus dezbaterii publice solicită în cea mai mare măsură interesul nostru, al cadrelor didactice. Pentru că el aduce în discuție o problemă de cea mai mare importanță pentru societatea noastră — pregătirea tinerelor generații, viitorul patriei noastre. Spre satisfacția tuturor, Studiul alcătuit pe o bază științifică și de reală competență, dă o atenție deosebită unei cerințe fundamentale a epocii noastre — lărgirea orizontului de cultură al tuturor cetățenilor patriei, între altele, prin prelungirea duratei școlii generale la 10 ani.Cred însă că privitor la modul în 
care se prevede desfășurarea proce
sului de învățămînt sînt necesare cîteva precizări. Propun ca în docu
mentul final să se releve cît se 
poate de clar că tendința de a se 
face o diversificare a pregătirii în 
clasele a IX-a și a X-a, de la 
școala generală, nu se poate realiza 
în detrimentul pregătirii funda-

0 nedumerire
Prof. Gh. MOVILĂ

Liceul din Comănești

mentale la toate disciplinele de 
bază: limba română, istoria șl 
geografia patriei, matematica, fizica, chimia. O oarecare conturare a personalității este evident posibilă și necesară înainte de absolvirea școlii de 10 ani. Dar aceasta este condiționată tocmai de pregătirea fundamentală pe care sîn- tem datori să o asigurăm cît mai temeinic fiecărui absolvent. Altminteri nu va putea face față nici într-o școală de alt grad, nici în munca productivă.Cît privește trecerea după 8 clase de școală generală în licee, ml se pare că problema trebuie mai bine precizată. Propun ca — cel puțin deocamdată — în liceu să se in
tre pe baza unui concurs de admi
tere, Ia care să aibă cuvînt hotărî- 
tor materiile ce aparțin specificului 
secției liceului. Propun, de asemenea, ca la media generală de exa
men să se adauge cu pondere egală 
mediile anuale ale claselor V—VIII. Prin aceasta cred că ar crește interesul pentru studiu al elevilor la toate disciplinele și se va pune stavilă „campaniei" de pregătire limitată numai la materiile de examen.La sfîrșitul anilor de liceu ml se pare că nu-și mai are rostul un examen care să-i deschidă tînăru- lui porțile universității. Mai firească mi s-ar părea ca admiterea în facultate să aibă în vedere ordinea mediilor celor 4 ani de liceu, iar selecția definitivă să se facă după primul an de studiu.

„pachetul" de soluții 
e incomplet

Jalonînd căile de dezvoltare a unor importante compartimente ale școlii noastre, Studiul cu privire la perfecționarea învățămîntului de cultură generală formulează o seamă de prevederi judicioase și în legătură cu pregătirea elevilor care frecventează cursurile serale. Aplicarea lor va duce cred la depășirea u- nor greutăți ce au fost întîmpinate frecvent și care au determinat ca pregătirea unor „seraliști" să nu fie echivalentă cu cea 
a elevilor de la cursurile de zi. Dar am impresia că „pachetul" de prevederi nu duce la soluționarea tuturor dificultăților. 
După părerea mea, 
condițiile aparte în 
care se desfășoară or-

Nicolae DRĂGAN
profesor emerit

ganizarea învățămîn
tului seral impun nu 
doar retușarea pro
gramelor ci alcătuirea 
unor programe anu
me, pe măsura nu
mărului de ore, a spe
cificului de vîrstă, de 
maturitate, de pregă
tire profesională și 
preocupări ale elevi
lor. în acest fel s-ar sfîrși cu repetatele „adaptări" ale programului de la cursurile de zi, care n-au dat întotdeauna rezultatele scontate. La matematică, fizică, chimie, bunăoară, s-ar putea elimina sau trata mai sumar noțiunile de început ale acestor științe, insis- tîndu-se asupra acelora care vizează realizări actuale ale științei și tehnicii moderne și a perspectivelor de viitor. Tot astfel și la alte disci

pline. In conformitate cu o asemenea programă, propun să 
se elaboreze manuale 
speciale, în care să se 
sublinieze mai ales 
aspectul fundamental 
și practic al fenome
nelor, în măsură să 
intereseze oameni 
maturi, încadrați în 
producție, să le ușu
reze înțelegerea pro
cesului muncii, să le 
creeze linii de legă
tură și de acces la o- 
perele valoroase ale 
culturii universale, să 
le transmită în for
me accesibile marea 
experiență social-isto- 
rică a omenirii. Elaborarea unor astfel de manuale presupune competență, spirit de răspundere, dar și respectarea unor cerințe pedagogice specifice celor cărora le sînt adresate.

• Capcana : PATRIA — 8 ; 11,S0 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
© împușcături pe portativ : RE
PUBLICA — 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18 ; 20 ; 22, BUCUREȘTI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• De trei ori București : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© Valetul de pică : LUCEAFĂ
RUL (completare Io, Mircea Voie
vod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Căutațl idolul : MELODIA —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, MO
DERN — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, GRIVIȚA (completare Pași spre 
Brâncușl) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Un bărbat șl o femeie : CA
PITOL — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 
20, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FEROVIAR (com
pletare Invitație) — 8,30 ; 10,45 ; 
13 ; 17,30 ; 20, EXCELSIOR (com
pletare Atenție !) — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, TOMIS (comple
tare Pași spre Brâncușl) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Billy mincinosul : CENTRAL 
(completare Pași spre Brâncușl)
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45. 
© Indrăgostițil : CINEMATECA —
10 ; 12,30.
© încercuirea : FLOREASCA — 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
ambele completarea în Intîmpl- 
narea viitorului).
© Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : LUMINA (completare 
Sorinei și soarele) — 9,30—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,45.
© Program pentru copii i DOINA
— 9 ; 10..
© Jocuri neschimbate : DOINA 
(completare Gigantul înaripat) —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Dosarul XII : UNION (com
pletare Imprudențli) — 15,30; 20,30. 
FERENTARI (completare Intîl- 
nire) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Filme de animație: UNION — 18. 
© Io, Mircea Voievod — Dațl-ml 
un calmant — Lauri celor mal 
buni — Pîinea noastră — Orizont 
științific nr. 12/1967 — Miracole : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.

cinema

Diversitate în 
actul creației, 
dar și in 
receptarea lui

Am primit cu satisfacție includerea literaturii universale în planul de învățămînt al liceului șl, antrenîndu-i pe elevi într-un studiu temeinic, ne-am propus să asigurăm realizarea obiectivelor sale. Mă nedumerește însă faptul că această disciplină a fost prevăzută numai pentru secția umanistă. Oare viitorii specialiști în domeniul științei șl tehnicii — azi elevi la secția reală — nu au nevoie de cunoștințe despre creația literară mondială atît de importantă pentru formația spirituală a omului contemporan ? După părerea mea, în toate secțiile lioeului este absolut necesar ca elevului să-i fie asigurat un anume cuantum de cunoștințe de cultură generală — impus de altfel chiar de titulatura acestei Instituții de învățămînt. Propun deci ca să se predea literatura universală în liceu la toate secțiile, fiindu-i afectate 2 ore săp- tămînal, pe parcursul a doi ani de studii. Pentru a da profunzimea necesară pregătirii în acest domeniu, propun elaborarea unei programe mai adecvate, mai puțin încărcate decît în prezent, cît și asigurarea posibilității de lectură a operelor reprezentative studiate, prin includerea în .tematica editorială a colecțiilor „Biblioteca pentru toți" și „Lyceum" îndeosebi a operelor prevăzute în programa școlară — într-un tiraj corespunzător cerințelor școlii.

£ necesar un program complex
de activități tehniceMl se pare cu totul binevenită asociația firească ce se face în Studiul privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală între munca de educare a elevilor și cultivarea interesului și pasiunii pentru tehnică, pentru lucrările cu caracter aplicativ șl alte îndeletniciri care contribuie la o mai bună pregătire a elevilor pentru viață. Și iată de ce.Dacă ar fi să mă refer numai la tinerii care-și aleg pentru studii superioare Facultatea de electronică și telecomunicații, unde lucrez, aș putea să afirm că sînt frecvente cazurile în care alegerea n-a fost făcută în mod deliberat. Unii tineri află de-a- bia în facultate cu ce se ocupă electronica și ce cunoștințe de bază sînt necesare. Majoritatea nu posedă nici un fel de deprinderi pentru activitatea practică, pentru experiment. în aceste condiții, pentru mulți dintre studențl apare indiferentă meseria pe care și-o aleg. După părerea mea, sub egida Ministerului Invățămîntu- lui ar trebui să existe preocupări sistematice, bine coordonate pe scară națională, pentru o orientare mai timpurie a copiilor și tinerilor spre

Conf. dr. ing. 
Vasile CĂTUNEANU 

decan la Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej -București problemele tehnice, care să contribuie la formarea succesivă a unor deprinderi prin dezvoltarea înclinațiilor individuale și care să culmineze prin formarea pasiunii pentru o meserie, pentru munca utilă societății în general.Curiozitatea extraordinară ce caracterizează pe orice copil, care începe să ia contact cu lumea exterioară, constituie o premisă favorabilă de dezvoltare a spiritului tehnic. Dar în prezent preocupările pentru satisfacerea acestui interes sînt sporadice sau ca și inexistente. Avînd în vedere importanța preocupărilor pentru cultivarea interesului pentru tehnică, ce prefigurează adesea încă din școală viitoarea orientare profesională a elevilor, propun :— In primul rînd, să fie alcătuit

un program satisfăcător al activității tehnice ținînd seama de preocupările extrașcolare ale elevilor sau o tematică orientativă care să sugereze idei, teme, căi de realizare etc. Existența unui cadru organizatoric, Inițiat de Ministerul învățămîntului, U.T.C. și Consiliul Național al organizației pionierilor ar crea condițiile prielnice pentru abordarea în mod științific a acestei probleme.— In al doilea rînd, propun alcătuirea unor obiective mixte de pedagogi și ingineri de specialitate pentru conceperea unor instrumente de lucru practic — truse, utilaje, aparate, echipamente, instalații etc., cît și a metodicii de utilizare a acestora în baza unor obiective bine stabilite. Menținîndu-mă în domeniul electronicii, aș sugera constituirea unor truse cu componente electronice (tran- zistoare, diode, semiconductoare, rezistențe, condensatoare, ciocan de lipit, plăci cu circuite imprimate etc.), însoțite de fișe pe baza cărora tinerii ar putea executa diferite montaje prin care să pună în evidentă fenomene științifice proprii electronicii.

© Război șl pace (seriile I și ID : 
GIULEȘTI — 14,30 ; 19, ARTA — 
9,30—14 în continuare ; 18,30.
© Ocolul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Republica 
la 20 de ani) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde : DACIA 
(completare Fetița cu chibrituri)
— 8,15—15 în continuare ; 17; 19; 21.
© Profesorul distrat : BUZEȘTI 
(completare Exerciții șl aplicații 
militare) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Un idiot la Paris : CRÎNGAȘI 
(completare Refugiul lui Bll col 
negru) — 15,30 ; 10 ; 20,15.
© Un nabab maghiar : BUCEGI 
(completare Dacă treci rîul Seie- 
nei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Amprenta : UNIREA (comple
tare Sănătatea mintală a copilu
lui) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
© O fată fericită : FLACARA 
(completare Mai bine să preve
nim. Profilaxia TBC) — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
© Martin soldat : VITAN — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Cînd tu nu ești : MIORIȚA 
(completare Mihail Kogălnlceanu)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
© Escroc fără voie : POPULAR 
(completare Oameni deasupra no
rilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Corlgența domnului profesor t 
MUNCA (completare Opt minute 
de vis) — 16 ; 18 ; 20, DRUMUL 
SĂRII (completare împlinire) — 
16 ; 18 ; 20.
© Republica Skid : MOȘILOR 
(completare Ostașii pădurii) —
15.30.
© Haiducii : MOȘILOR — 18 ;
20.30.
© Meandre : COTROCENI (com
pletare Pe drumul măiestriei) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Servus, Vera ! : VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 10/1967)
— 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
© O sută unu daimațleni : RA
HOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA
— 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele com
pletarea Nălcă șl veverița).
© Spartacus (ambele serii) : PRO
GRESUL — 15,30 ; 19.
o Un taxi pentru Tobruk : VII
TORUL (completare Echipa) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Reîntoarcerea lut Surcouf : 
COSMOS (completare O după- 
amiază plină de peripeții) — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.

Un concurs fericit de factori istorici și culturali — de calități și valori diferite, printre care trebuie să amintim în mod deosebit asigurarea unui climat favorabil creației spirituale — a așezat premisele unei complexe si multilaterale dezvoltări a literaturii noastre actuale și, în cadrul acesteia, a unei largi diversificări în toate compartimentele ei. Chiar si numai contactul superficial cu mișcarea editorială, cu paginile revistelor literare poate releva a- cest proces, concludent nu atît prin rezultatele de pînă acum, și ele de - altfel încurajatoare, cît mai cu seamă prin virtualitățile, direcțiile și sensurile pe care le încurajează.Scriitorul, criticul, urmărind îndeaproape realizarea ideilor cărora le sînt devotați s-au apropiat mai mult de uneltele lor, s-au așezat mai încrezători, mai lipsiți de pretenții la inventarierea mijloacelor lor, la considerarea modelelor, judecata temelor si chise sau îndelung frecventate, ca și a experiențelor de dragul experienței. Un cîmp larg de inspirație și de investigare se deschide astăzi în fața scriitorului. Nu este domeniu de activitate omenească și nu e- xistă modalitate sau manieră aptă să dezvăluie toate aspectele contemporane ale acestei activități, la care creatorul să nu aibă acces spre a-și fructifica talentul, fantezia, virtuțile. Cu o singură condiție, veche de cînd lumea și de cînd există arta, aceea ca opera rezultată să năzuiască la împlinirea omului, la dezvoltarea plenară a personalității, și, prin aceasta, la îmbogățirea tezaurului de valori si de experiență umană.Un schimb larg de opinii, avînd ca obiect problemele actuale ale artei literare poate confirma si fructifica condițiile amintite, poate perfecționa modelele ideale la care raportăm realizările de astăzi. Presa literară discută cu mal mare responsabilitate, în lumina rosturilor dezvoltării întregii culturi naționale, împlinirile ca si neîmplinirile, experiențele ca și tendințele literaturii noastre noi. Spre deosebire de o perioadă anterioară, discuția tinde să se apropia mai mult de obiect, de creația literară vie. să-și aplice judecățile la posibilitățile creatorului cu grija de a scoate în evidentă ce este valoros și ce nu în domeniul luat în discuție. Pentru că varietatea poate fi reală numai în cazul în care actul creației, individual și specific, este privit și explicat în unicitatea și în particularitățile sale. Acest proces care apropie mai mult pe scriitor de chemarea sa. în- demnîndu-1 la perfecționare, deplasează în același timp accentul de pe o responsabilitate abstractă, normativă Si de multe ori ineficace, la responsabilitatea personală față de destinul literar propriu, față de cu- vîntul unic și original abia rostit sau doar așteptat să fie spus. De altfel, se poate constata de oricine că, în momentul de fată, scriitorul se află mai aproape ca oricînd de cititorul său.O amplă operă de culturalizare, o temeinică instrucție școlară au ridicat la nivelul înțelegerii și interesului pentru literatură categorii mari de oameni care preferă si aleg cu matură pricepere ce să citească si ce nu. Dacă nu întotdeauna cuvîntul cititorului se bucură de toată audienta pa care o merită în reviste si în edituri, în orice caz opinia lui se impune prin intermediul librăriei.Fără îndoială, asemenea situație, aceste modificări structurale ce a-

scutiți de pre- subiectelor în-
puncte
de vedere

(Urmare din pag. I)

teatre
© Filarmonica de stat „G. Enescu* (la Ateneu) : Concert simfonie. 
Dirijor : Mihal Brediceanu — 20.
o Opera română : Traviata — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : Văduva veselă — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Oameni șl 
șoareci — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Un Hamlet de provincie — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Moartea lui Danton — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna dezmoșteniților 
— 19,30, (sala Studio) : Absența unui violoncel — 20, (sala Palatului) : 
Petru Rareș — 19,30.
© Teatrul Gluleștl (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Martor» 
se suprimă — 19,30.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
© Teatrul Mic : Richard al II-lea — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Cei trei mușchetari — 9,30?
© Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sînzlana — 17.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal Ia 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magis
trala tinereții — 20.
© Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

t V
10,00—11,30 Patinaj viteză : 1 500 metri femei șl fond 15 km.
12,45—14,15 Proba de coborîre — femei.
17.30 Curs de limba spaniolă (lecția a 2-a).
17,58 Sumarul zilei. _ _ ,
18,00 Pentru noi, femeile !
18.30 Pentru copii : Filmul „Micul indian".
18,45 Lumea copiilor — magazin distractiv.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Filmul serial : Evadatul.
21.50 Jocurile olimpice de iarnă. Patinaj artistic : proba de 

figuri libere — femei.
24,00 Telejurnalul de noapte.
0,10 închiderea emisiunii.

șl care se străduiesc să-șl îmbunătățească mereu rezultatele aotivității, după cum întîlnim, de asemenea, oameni obosiți înainte de vreme, fără entuziasm și fără elan interior. Diferența dintre cele două categorii de oameni este profundă. Personalitățile dinamice își păstrează în permanență o tinerețe de simțire și gînd ; oamenii acestei categorii sufletești nu îmbătrînesc sufletește, nu-și pierd niciodată curiozitatea intelectuală; creierul lor este în veșnică frămînta- re, într-o nevoie irezistibilă de a crea, de a se bucura de lume și de a lua parte la noile împliniri ale vieții sociale. Personalitățile dinamice își află astfel în adîncul lor de viață puteri care vor explica neîncetata lor împlinire spirituală, care îi menține în legătură cu lumea, la al cărui proces de prefacere contribuie creator.Acestor spirite dinamice, afirmate în toate activitățile profesionale, se opun ființele pasive, gregare, închistate de la început în rutină și într-o formulă stereotipă de viață, incapabile de prefaceri lăuntrice. în timp ce primele personalități își păstrează tinerețea, rezistînd uzurii și oboselii vîrstei — exemplul marilor creatori, Michelangelo, Goethe — oamenii din ultima categorie îmbătrînesc înainte de vreme, abdică în fața vieții și se refugiază în renunțare.Clasificarea noastră nu are, de bună seamă, un caracter absolut, în sensul că despărțirea dintre cele două categorii de oameni nu este determinată de o structură de viață predestinată. Dinamica personalității este, fără îndoială, expresia psihologică a unei caracteristici specific umane, inegal afirmată la diferiți! indivizi, dar educația, exemplul, ambianța socială, stimulările, au un rol hotărîtor în întreținerea sau dezvoltarea efervescentei creatoare a oamenilor. Asistăm la o neîncetată interferență și influență reciprocă

între dinamica personalității șl progresul vieții sociale.într-o societate statică, încremenită în forme culturale milenare, dinamica personalității este adesea înăbușită ; omul nu află în afară de sine stimulul creației și al propriei depășiri. în schimb, într-o viață socială de tip revoluționar, cum este faza actuală a societății umane, ritmul prefacerilor exterioare incită și chiar constrînge pe om la dezvoltarea inițiativei și la restructurarea activităților sale, de ordin profesio-

activitățli lor profesionale în lungul întregii lor existențe. Transformările structurale de ordin științific sau tehnic ale societății erau, în adevăr, în această epocă, foarte lente. Acestor împrejurări sociale și condiții profesionale, personalitățile de tip pasiv le puteau face față, în mod onorabil. Activitatea acestor oameni, bazată pe rutină, se putea urmări în lungul deceniilor, printr-un fel de inerție.în prezent, acest lucru nu mai este cu putință. Progresele științifico-

Dinamica

nai. Astfel, dată fiind semnificația socială a caracterului dinamic al personalității, această caracteristică a vieții omenești trebuie încurajată și întreținută, prin mijloace educative și prin exemplu. întreaga ambianță a vieții sociale, pedagogia școlară și activitățile profesionale dinlăuntrul diferitelor instituții, ar trebui să contribuie pentru a mări spiritul de inițiativă și dinamismul personalității.în această privință, comparația pe care contemporanii noștri mai în vîrstă o pot face asupra diferentelor dintre societatea actuală și cea de acum patruzeci de ani, va fi concludentă. Cu o jumătate de secol în urmă, un inginer, un profesor, un tehnician puteau face față, mulțumită cunoștințelor obținute în școală,

tehnice sînt atît de rapide șl imprevizibile, încît un medic, un profesor, inginer sau un tehnician sînt obligați de a-și reîmprospăta mereu cunoștințele, de a-și adapta tehnica, uneori de a-și schimba calificarea sau chiar ramura de activitate profesională, în raport cu ritmul evoluției sociale ; faptul explică existența cursurilor obligatorii, organizate în toate țările industriale, la intervale de 4—5 ani, pentru ținerea în curent profesională a specialiștilor, cu noile progrese științifice. Aceste a- daptări obligatorii ale structurii personalității la evoluția rapidă a procesului de revoluție științifică și tehnică a vremii noastre, cunoscute în toate țările sub denumiri diferite („reprofilare profesională"; „recycla- ge“ etc.) nu sînt în fapt decît dovezi

ale aptitudinilor dinamice ale personalității, capabile de a-și elabora în cursul vieții noi orizonturi de activitate.La noi, dinamica vieții sociale, progresul științific, condițiile desă- vîrșirii construcției socialiste își află o corespondentă directă și necesară în dinamica personalității, în nevoia și, în același timp, în putința omului de a se depăși pe sine, de a se defini și împlini pe paliere sufletești din ce în ce mai înalte. în acest sens, noțiunile de dinamism al personalității și de putere creatoare a omului sînt echivalente. Societății noastre de astăzi, îi răspunde un om nou, adică o personalitate formată în condițiile specifice orînduirii socialiste. Dar acest om nou nu trebuie să fie înțeles oa o formă tipică, standardizată, a unui anume model de personalitate. Caracterul dominant al personalității omului nou este, în realitate, putința lui de înnoire, de schimbare lăuntrică, de re-elaborare a propriei personalități, în îndoită concordanță cu nevoile lăuntrice ale depășirii de sine, dar și al integrării într-un nou ritm de creație socială, însemnătatea dinamismului personalității ia semnificația unei puteri creatoare, care alcătuiește impulsia activității umane, în procesul neîncetat de progres social și de transformare a naturii, prin proprie depășire a omului.Cu un secol și jumătate în urmă. Goethe a arătat, în al său Divan, că „bunul cel mai prețios al omului este personalitatea". Raportînd memorabilele cuvinte ale înțelepciunii goetheene la structura particulară a vremii noastre, vom putea întregi acest adevăr, arătînd că bunul cel mai prețios al personalității este dinamismul acesteia, creator de noi valori. Personalitatea omului reprezentativ al vremii noastre unește entuziasmul tineresc al spiritului creator, cu experiența unei maturități care se refuză rutinii și îmbă- trînirii, menținîndu-se în permanență deschisă împlinirilor vieții.

șează datele problemei scrlitor-citi- tor într-o nouă ordine, creează obligații si responsabilități sporite scriitorului. O mai mare grijă pentru a- bordarea temelor de interes omenesc mai larg, pentru scrisul sincer și autentic, pentru eleganta și frumusețea scrisului devine, mai mult ca înainte, o problemă capitală a meseriei scriitoricești. Conținutul noțiunii atît de frecvent utilizate, responsabilitatea scriitorului, s-a modificat, astfel că însăși selecția valorilor — această chestiune care a dat totdeauna multă bătaie de cap criticii — își află noi și neașteptate rezolvări. Avem încredințarea că timpul — care a verificat întotdeauna viabilitatea si soliditatea operei literare — lucrează acum mai eficient. Urmărească oricine cum, de-a lungul ultimilor ani, gustul și competența cititorilor ca si critica desprind din mulțimea de încercări literare talente noi șl mari promisiuni, cum antologia literelor românești sa îmbogățește cu valori tot mai durabile. Din noianul de lucrări citite în cenacluri, publicata în reviste și adunate în volume, apar- ținînd scriitorilor din toate generațiile, se alcătuiește sub ochii noștri o literatură cu o problematică actuală și cu trăsături dinamice distincte. Dacă un asemenea proces de cultură scoate la Iveală, pentru cel care este obișnuit cu fenomenul artistic și urmărește îndeaproape revistele literare, și o cantitate apreciabilă de steril, de încercări ratate, aceasta nu infirmă, ci dimpotrivă, amendează e- voluția încurajatoare a literaturii noastre contemporane.Fată în față cu aceste vădite progrese, apare mai acută necesitatea ca frontul literar să-și economisească mijloacele si energiile pentru a dezvolta cu deplină responsabilitate tot ce constituie valoare în arta scrisului nostru. Risipirea în amănunte nesemnificative, paseiste, ale istoriei literare (într-un moment ce solicită mereu mai mult sinteza, ideea fecundă), încrucișarea de spade în polemici ce nu se referă la creație ci la anecdota măruntă personală (într-un climat propice replicii de opinie si analizei fine), jocul gratuit de cuvinte mari în jurul unor dispute de mult scoase de către viată din actualitate — fenomene cărora redacțiile unor reviste le a- cordă o exagerată stimă, în timp ce cititorul le privește cu justificată indiferentă — toate aceste aspecte sînt de importantă secundară în comparație cu menirea și responsabilitatea fiecărui literat pentru perfecționarea condițiilor stimulatoare de creație, în comparație cu răspunderile scriitorului în fața oamenilor care îi așteaptă volumul de proză, de poezie sau critică.Critica noastră literară are o tradiție îndelungată în ce privește intervenția eficace, argumentată, însuflețită de idei generoase, pe de ■* parte în sensul analizei și îndrumării creației propriu zise, pe de alta în explicarea și lămurirea cititorului. Nu mic este rolul ei în ultimii ani în formarea publicului cititor cu calitățile remarcabile pe care le-am amintit. Cerințele puse de actuala dinamică a literaturii noastre — cînd fiecare zi aduce în librării noi volume de literatură, originală sau străină — solicită criticii perfecționarea funcțiilor sale. Mai multă decizie în aprecieri, o mai atentă pătrundere în miezul fenomenului discutat, o mai clară desprindere a sensurilor pozitive, ca și o descifrare mai fermă a perspectivelor — pot, fără îndoială, să contribuie substanțial la recunoașterea și promovarea valorilor. Ia confirmarea experiențelor fructuoase — fie în cadrul cenaclurilor, în revistele de cultură sau la radio și televiziune. A-și pronunța deschis, cu inteligentă și cu dragoste pentru obiectul analizei, o- pinia sa competentă — acesta este rolul (de totdeauna) pretins criticii literare.Exercitîndu-și funcțiile, cu autoritatea cu care este învestită, critica nu poate rămîne, desigur, la analiza efectelor. Se observă de la un timp o asemenea tendință ; în unele reviste, cutare critic își întinde antenele doar la suprafața fenomenului literar, neîndrăznind să discute și să analizeze aspectele de conținut sau de structură ale operei, iar cînd totuși face aceasta, se mărginește la notații sociologice. Așa se explică faptul că unii scriitori aflati pe parcursul unor încercări noi, al u- nor experiențe inedite primesc în cronici și recenzii mai mult calificative și revelații ale modelelor și contaminărilor decît argumente asupra viabilității acestor încercări și experiențe. Aprecierile asupra încercărilor valoroase, ca si asupra celor sterile nu se deosebesc unele de altele din punctul de vedere al or- ganicității si viabilității lor la unul sau altul dintre scriitori si aceasta... în virtutea principiului diversității, îngust înțeles. Dar cine să întreprindă această delicată disociere, dacă nu critica literară investită cu criteriile cele mai sigure ale discernerii și așezării operei în ansamblul unei literaturi ?Diversificarea literaturii, lărgirea experimentului nu pot da roadele așteptate /fără o diversificare corespunzătoare a recepției sale. Este un raport strîns între aceste două elemente ale unuia si aceluiași proces : cu cît se va lărgi sfera de probleme, de preocupări, de aspecte si, totodată, de modalități literare, în aceeași măsură va fi nevoie de o acțiune culturală largă, de lămurire si definire a unor termeni și probleme, multe dintre ele noi, care și-au făcut apariția în cîmpul literaturii noastre și fără de care nu pot fi abordate si înțelese fenomenele literare ale vremii noastre.
Mircea SIMIONESCU
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Ilustrații de Mihu VULCANESCU

fost și cît este ea dacă aș fi scri- pare — mi-aș

t

Zidul

Omul care

decei

Drumul cel
mai greu

In-
libertate, după elibe-

Verdictul

făcut unii și alții — dar mai greu decît înainte, nu zece mii de ori !.,. Ieșisem cum se zice, eram liber.

tari, afoșl — dar nu puteam vedea efort în plus, un tare, mai dureros

date în lături, cu niște mâini late un piept cît o tobă de fanfară ; numai contrastau cu întreaga lui înfățișare : mici și nelămurit! la culoare, nici și nici galbeni — dintre cei mai buni

privința asta — doresc prin contrast, impor- a împrejurărilor obiș- care dezvăluie în timp

mînă spartă — neîndurător, la dăduse drumul. Și se îmbătase

care devenise certitudine pe care i-o născuse ne- căsătorie, fata cu ajutorul la ai lui Șuvăială nu era

stă la pândă. Veți fi trei și dintre voi unul va aștepta, va adăsta, va vorbi rar și mai puțin, se va gîndi mai la ceea ce va spune și dacă i se va
va adăsta — va fi îngăduitor și n-a înțeles des- vizat, direct sau

visam și vedeam și-un nu ducea nicăieri !... erau ale mele, se năș- șl din amintirile mele,

cum există repet din-

la Și se se eu

sin- bri, pri- bîn-

ata- Pînă spre fe- din

și ce bătăi 7 I a spus de încercările la care Lucrurile astea

eram în firea mea, mai neneliniștit decît oricînd !.„ doi ochi în cap, ca și voi, mele erau retezate, erau

fluxului aceluia uriaș, s-a aflat și omul tău un duce la închegarea unui și profund, zguduitor.

înainte deintrase elera a unui mocan, a unui ciubărar munte. Poate că el știa adevărul

cu muierea sa pentTu era mai ticăită și mai nu era aspru șidar atunci își

stă- ăsta. vaci, pen-orl, cu toate că nu — făcea ceea ce trecu stare, un fruntaș, de nevastă și față de

I... Cățeaua lui pămîntulul !...“ Nu lua însă nici la lucrurile astea — casă de oameni se pot întreabă lor, treaba fiecă-

undeva, e îngenuncheat de viu. Tocmai 
e bine să nu-i uiți puternioi — pe

ION LĂNCRANJAN

Din „Scrisorile tovarășului I.J.
Publicăm In pagina de iață 5 povestiri din volumul în 

pregătire „Scrisorile tovarășului I.J." de Ion Lăncrănjan, în 
care autorul conturează chipuri de oameni fi situații cunos
cute, evocînd totodată, întîmplări trăite de ei în ultimii ani.

p

M-al înțeles greșit, iubitule, eu nu-ți cer să realizezi o imagine echilibrată farmaceutic, să dozezi în proporții absolut egale „negativul" și „pozitivul" — mai ales că ele nu există în stare pură decît rar — să aduci lucrurile la același numitor, să le amesteci și să le falsifici, cîte puțin, nu, nici pomeneală 1 Am vrut numai să-ți spui că ar fi bine, mai ales că tu vrei să realizezi niște lucrări cît mai cuprinzătoare și mal tulburătoare, să nu uiți nici c clipă de ceea ce a dus și duce la încolț'xre, de germenele care scoate sămînța din încremenire — o împinge în moarte dar îi dă și sens, ridică tăria din ea spre cer și spre soare — să nu uiți niciodată, chiar dacă nu scrii despre ei, de toți oamenii buni și puternici pe care i-ai cunoscut, de ■ și pîns iaau existatcei care au luptat cu adevărat capăt pentru libertate, fiindcă uu existai șl există asemenea oameni ! Și vor exista mereu, după socotința mea, așa și germenele în sămînță — o . _ __adins — cum dăinuie lumina în întuneric. Prin el se realizează echilibrul acela clă- tinător al schimbărilor, al înaintării în timp. Astăzi, mai ales, lucrurile sînt atît de unite între ele, comunicarea și condiționarea sînt atît de puternice în lume, Incit dacă aici sau în altă parte de pe glob un copil poate să rîdă nestingherit, trebuie să știi că exact în aceeași clipă un ...Bau

cu neclintirea în care mă acufundam !.. Mă înjurau șl mă băteau, mă băgau izolator, se chinuiau cu mine în fel 
chip și tot n-o scoteau la căpătîi !... Ei chinuiau, bagă de seamă, el asudau și topeau pe picioare, parcă n-aș fi fostarestatul, ci ei !.„ Da, chiar așa era, totdeauna a fost așa, asta a fost și-a rămas mîndria mea !„ „Ăsta-1 ca ursul 1 ziceau ei, înnebuniți și minioși. Calcă pe muște șl nici nu se uită în urmă !...“ Și eu, ce să zic. cam așa eram și-abia dacă mă mîniam cîteodată... Ce mai, n-am a-mi reproșa nimica din perioada ilegalității !... Mi-am dus la capăt sarcinile pe care le-am primit, am păstrat cu sfințenie secretul și-am zis totdeauna că e mai bine să mor eu de două ori, decît să moară altul o singură dată, din pricina mea 1... Șl nici după aia, după eliberare, atunci, n-am făcut gafele pe care le-or mal mi-a fost greu, de zece ori, de din închisoare, puteam să militez deschis pentru ideile pentru care suferisem !... Da, dar închisoa-

e ucisîngropatcred căbuni șiau fost și vor fi sarea pămîntulul — care au trăit și au murit ca nea șovăind și greșind uneori, urmă-
om e aceea pe cel ce sînt, 'pe cei Voicu, rindu-și totuși o Idee a lor șl a noastră, pe cei care au Ieșit fără teamă în fața plutoanelor de execuție — pe cei de pe mare, cum se spune — pe cei care înfruntă mereu furtuna, fără să clipească. Dezvăluie, direct și fără nici o reținere aspectele negative din realitate, nu lipi nici o concluzie la lucrările pe care le scrii, lasă semnificațiile să stea și mal în adine, să le caute și tovarășul cititor, să-și mal bată șl dumnealui capul, ridică-te dacă poți pe cele mal înalte culmi ale realizărilor și împlinirilor artistice, mari, privind soarta astăzi, desfășoară-te sondaje în realitate, că-1 necesar pentru mari — dar nu uita pe mare, de cei mîndri și buni !...Unul dintre ei a fost și tatăl lui Tudor P., nea Tudor, bătrînul, dacă îl mai ții minte, omul acela taciturn și liniștit, întunecat mereu. Așa era cel puțin pe vremea cînd mergeam eu pe la ei pe-acasă, după eliberare, prin '44 și ’47 : vorbea puțin și se uita pe sub sprîncene. îl respectam, știam că stătuse multă vreme la închisoare — zece sau doisprezece ani — și că fusese interogat și schingiuit și mă uitam la el cu 

o admirație adîncă dar mută. El, la rîndu-1, se uita parcă de sus la mine, la noi toti, inclusiv la propriii săi copii, la Tudor șl la Valeriu. Mergea cu noi, la mitinguri și la manifestații — „Haideți, măi copii 1 zicea el. Haideți, să-nfruntăm reacțiunea !..." — vorbea, dacă era nevoie — de vreo cîteva ori a intervenit și a lămurit niște situații grele, dificile — dar nu se urnea decît în ultima clipă, parcă n-ar fi fost suficient de hotărît. în tot ce făcea el stăruia încetineala asta — nu, nu era șovăială, era altceva la mijloc — felul ăsta de a se urni și a se porni, greoi, de parcă ar fi tîrît o lume întreagă după el. Mulți credeau că moartea soției era cauza nemărturisită a acestui comportament neobișnuit, ciudat chiar — dar nu era nici asta. Și nici timp nu era atunci, ce-i drept e drept, de cercetări și de analize, de întrebări și de explicații. Mal încoace, mai tîrziu, după ce s-a înseninat și s-a limpezit bătrînul — fără a se seniliza, cum se întîmplă cu unii oameni cînd îmbătrînesc ; se limpezesc dar se și prăbușesc, cad — după ce ne-am cunoscut mai bine, am înțeles ce a fost la mijloc, de ce se purta și umbla el așa atunci. L-am întrebat odată, cînd nici nu se aștepta, și el mi-a spus, nu s-a ferit, numai că mi-a dat o explicație care m-a uimit, m-a nedumerit, peste poate. Zicea, pur șl simplu, că anii cei mal grei din viata lui au fost primii trei-patru ani pe care i-a petrecut în rare, atunci.— Ce interogatorii 
ol cînd i-am amintit fusese supus înainte, au fost, s-au petrecut, e adevărat, au fost grele și i-au frînt pe unii !... Pe mine, însă, nu numai că nu m-au frînt, dar m-au ținut 
în picioare, într-un anume fel !... Mă învățasem cu ele și cu tot ce ținea de închisoare — da, așa e, mă învățasem ! — cu izolările și cu maltratările lor, cu cîte-o grevă de-a foamei și cu alte lucruri de soiul ăsta, mai mărunte unele, fiindcă într-o detențiune de asta de ani de zile există și treburi mărunte și neștiute, care te pot măcina mai tare decît alea mari !... Dar mie nu-mi mai era teamă nici de astea, micile, și nici de alealalte, marile, nu-mi mai era teamă de nimeni și de nimica !... Cîteodată mă gândeam, mîndrindu-mă cu asta, că eu unul o pot tine așa pînă pe la o sută de ani, fără să mă frîng !... Eram și favorizat, socotesc eu, aveam o constituție solidă, eram os tare, cum se zice... Dar av.eam și voință, mai tare decît osul cred eu... Mă călisem, mă formasem într-un anumit fel și nu mă clinteam din asta !... Și-i înnebuneam cîteodată pe dulăii 
și pe clăntăii Siguranței, cu liniștea mea,

pune-ți probleme omului și condiția lui, cît vrei de mult, fă pe viu, fă tot ce crezi a ajunge la rezultate nici o clipă de cei de
rea nu ieșise din mine, mă însoțea peste tot, zi și noapte, ceas de ceas, clipă de clipă !... De aia eram eu așa atunci mal taciturn decît căjit și mai Aveam și eu dar privirile scurtate !... Mie-mi stăteau mereu în față, ca o cortină grea și întunecată, ori- ca un ecran străveziu — zidurile închisorilor în care stătusem, un singur zid, de fapt, unul și același, cenușiu și sumbru, zgrunțuros și mucegăit !... Nu eram orb, ochii îmi erau limpezi șl nervii îmi erau întregi — aveam nervi de văzut pînă departe decît dacă făceam un efort cumplit, dureros decît toate eforturile pe care le făcusem înainte, în închisoare și pe la interogatorii, să rezist, să nu mă frîng !... Și-abia dacă reușeam, cu eforturi, să pătrund pînă în zare !... Ochiul îmi era sănătos, cum ziceam, dar privirea îmi era bolnavă, privirea șl sufletul din mine !... Visam, noaptea, numai închisori, plimbări în aceeași curte cenușie și goală, urîtă dar familiară, apropiată, niște dealuri goale, cu poteci multe și cu tufișuri pitice, o apă undeva 
și-o grădină mare, de pruni înfloriți !... Și-o ooloană romboidală drum strîmb, care Eram eu și visurile teau din viața meaiar viața mea și amintirile mele se nășteau și creșteau din închisorile mele !... Tudor celălalt, dinainte, din perioada marilor greve — eu fusesem în C. atunci — părea depărtat, era estompat, murise !... Și-n mine trăia și se zbătea, cu visurile și cu toate bîjbîielile lui — numai pușcăriașul, deținutul !... Aveam prieteni, aveam tovarăși mulți și buni — o știi 1 — dar eu eram singur cel mai adesea, cu zidul în față, cu unul și același zid, cenușiu și zgrunțuros, de-ți venea să înnebunești !... Dar uite că îți spui niște lucruri pe care nu le-am spus nici copiilor mei, cu toate că am fost după ce am copii buni și nu-1 meritul soției mele care a murit avînd grijă de ei și așteptîndu-mă pe mine I...Nu uita, așadar, de cei de pe mare, de cei care au dărâmat alte ziduri, zeci și sute de ziduri vechi și mucede, împingînd prin vreme, cu eforturi cumplite — propriul lor zid !..

cum faceți voi cîteodată — niște fapte pline de tîlc, prin ele însele. îțipovestesc una singură, legată de soarta unui om pe care îl cunoșteam mai de mult, de cînd eram copil. Și-1 cunoșteam bine, mai ales că el ședea — și-acum tot acolo șade — pe ulița noastră, mai spre margine, spre capătul ei. Omul era dintre cel mai harnici din sat, dintre cei mai așezați. Cînd se însurase, intrase în casa pe care devenise stăpîn pe urmă — cu mîinile goale. Era sărac dar era chipeș. Reușise s-o amăgească pe nevastă-sa cu obișnuitul șiretlic : îi făcuse un copil, mai înainte. Pe urmă se căsătoriseră și trăiseră în tihnă și pace. Părinții nevestei, socrii, muriseră cînd le venise vremea. Și ei rămăseseră stăpâni acolo. El rămăsese pîn, de fapt. Și nu-i displăcea lucrul Ținea cîte patru bol și cîte două-trei mergea fluierînd la luoru, dădea pasca tru Paști de multe era așa de bisericos buia să facă un om Față de ai lui, fațăfată, fiindcă n-au mal avut alți copii, se purta bine, omenește. Nu le certa, nu le suduia, nici gînd. Mal făcea cîte-o glumă, cînd și cînd. Spunea cîte-o vorbă în doi perl, pe seama femeii. Dacă vorbea de Leonora, de fată-sa, nu zicea niciodată „fata noastră", nici din întâmplare măcar. „Pe unde-i fata aia a ta, tu muiere 7“ zicea el de obicei. Dar nu lua nimeni seama la întorsăturile astea de cuvânt, mai ales că el era cunoscut și era renumit pentru vorbele lui în doi perl. Altfel, cum am spus, era dintre oamenii cei mai așezați din sat — și era un bărbat înalt și rumen în obraji, drept și spătos, cu niște mustăți mari și cu ochii erau verzi și mai cuminți; nu bătea crîșmele, nu sărea gardurile pe la vadane, nimic odată. Numai cînd și-a măritat fata, pe Leonora, s-a îmbătat tun, cum îi cuiul s-a făcut, pentru prima și pentru ultima oară. Dar n-a luat nimeni seama, nunta fusese mare și gălăgioasă, o nuntă de pomină, cu fanfară și cu steag, cu nuntași din trei sate. El o vroise așa, el slobozise băierile pungii și se certase asta, fiindcă ea zgârcită. Nici el dimpotrivă, era adunat întrecuse orice măsură.pe urmă și plînsese după fată-sa, după Leonora, ca o femeie. Și nuntașii se miraseră și se cruciseră, de atîta dragoste și de .atîta părere de rău. A trecut însă^I-âStă ' lirîtă li.? Nu’ se poate î...Mama s-a uitat mult șl lung la mine și mi-a spus pe urmă un singur lucru — ca pe o poruncă, nu ca pe o rugăminte — să nu mă amestec în nici un fel, să las legea și dreptatea străveche să se împlinească pînă la capăt, ceea ce am șl făcut...

— Poate că-1 așa, zicea el de obicei, dar ar fi mult mai bine, cred eu, să analizăm și să cercetăm problemele astea mal în . adîncime !... Să vedem și cauzele, să apro- fundăm lucrurile 1... Să vedem dacă stau într-adevăr așa !,.. Da, fiindcă noi ne-am cam obișnuit să strîmbăm din nas, să criticăm mereu !... Și nu-i bine, fiindcă partidul ne-a învățat și ne învață să vedem oricînd și oriunde și părțile bune ala lucrurilor, nu numai pe cele rele !...Se oprea greu, cînd se pornea. D&rîma niște panouri pe care tot el le pusese în picioare, apăra, cu patos, ceea ce nu case nimeni. Și era de nerecunoscut, și acasă, cu nevasta, vorbea așa, nedumerirea și spre disperarea meii. Iar aicea, la fabrică, era ce în ce mai aspru. Și eu nu înțelegeam ce se petrecuse cu el, ce se petrecea. Trebuia să fie „promovat", știam asta, și-am vrut să-1 opresc, să mă opun. N-am făcut-o, totuși, n-aveam motive și-n afară de asta vroiam să văd cum se va oomporta el mai departe. Abia atunci am înțeles însă, după ce i-am semnat caracterizarea, că omul ținea morțiș la „promovare" și că de aceea devenise altfel, să nu piardă trenul_

se așteptase nimeni, după ce se împăcase cu toată lumea. Se spovedise, iarna, cînd îl încercaseră bolile și spaima de moarte și-i spusese popii niște lucruri cumplite, care răsuflaseră, cum-ne-cum, le spusese chiar popa, peste legământ, sau auzise vreo femeie, dar răsuflaseră și stîrniseră în sat un vîrtej mare, de uimire mai întâi și de mînie mai apoi, de dușmănie și de ură. Asta pentru că Ionu lui Bucăseacă — omul acela bun și blind, pe care îl respectau și-1 prețuiau toți, de ani de zile — își omo- rîse nevasta, o băgase cu capul în ștreang, cu mîna lui și-o ținuse de picioare, pînă cînd încremenise. Și trăise liniștit după aceea, douăzeci șl ceva de ani, parcă n-ar fi fost nimic la mijloc. Și-acum, că i se apropia sfîrșitul, se dusese și-i spusese popii tot ce făcuse, cum o omorîse și cum o chinuise el înainte de asta, toată viața, cum o ciocănise în cap, cu vorbele acelea ale lui, care se născuseră dintr-o bănuială, dintr-o îndoială cu timpul : fata vasta, căreia a lui, de lacînd intrase în averea socrilor, sau poate numai după aceea se limpezise pe deplin, mai tîrziu. Fapt e că trăise cu femeia cu care se căsătorise în împrejurările cunoscute și că o chinuise mult, toată viața, cu un fel de răbdare, cu o stăruință măruntă și rea, omorînd-o în cele din urmă, mărtarisindu-și apoi fapta, după douăzeci și ceva de ani. Se gîndise pesemne și la asta, că era în afara legii, ținuse seama și de legămîntul bisericesc, numai la sat nu se gîndise. Și pedeapsa, tocmai de aici i-a venit, de unde nu se aștepta. Ceea ce a îndurat și îndură omul ăsta din clipa cînd s-a aflat în sat de spovedanie și de asasinat e mai mult decît orice pedeapsă, decît orice sentință judecătorească. Satul întreg, fără îndemn, fără nimic, a reacționat într-un singur fel, izolîndu-1 complet pe făptaș, întoreîndu-i spatele. Așa ceva n-am văzut niciodată, așa unitate, așa înțelegere. Nimeni nu-i mai calcă bătrî- nului în curte,' nimeni nu-i mai dă nimic, cu împrumut ori de pomană, nicicum. Și cînd trece pe uliți, copiii fug. dinaintea lui, se ascund pe după garduri și se uită după el ca după o sperietoare. Iar femeile își fac cruce cînd îl văd, nu-i răspund la binețe, nu vor să mai știe de existența lui, l-au scos din rîndul oamenilor, printr-o hotărâre tacită dar dîrză, fără drept de apel.— Bine, l-am spus eu mamei, dar e cumplit ce faceți voi !... îl omorîți și voi pe el !... Răspundeți crimei cu altă crimă, mai Nu se Doafeși ei s-a întors la viața dinainte, trăind în liniște, parcă nici n-ar fi fost în sat. Mergea pe la cuscri, iarna, de sărbători, dar nu prea des. Se tinea, așa, într-un fel de rezervă fată de lume. Muncea mult și vorbea puțin și cam începuse, de pe la un timp, s-o ia pe nevastă-sa în răspăr. Obișnuitele lui vorbe în doi peri se aspriseră, deveniseră mai grele. Din cînd în cînd țîșnea printre ele și cîte-o ocară mare și urîtă : „Huda dracului !.Dumnezeu și-a nimeni seama „fiindcă într-o tîmpla multe, ruia..." în afară de asta, cînd i-a murit nevasta, prin ’45 sau '46, Ionu lui Bucă- seacă — așa e poreclit el în sat — a plîns după ea, s-a zbătut și s-a chinuit, mai tare decît Leonora și decît toate neamurile nevestei. Femeia murise în împrejurări destul de eludate, se spînzurase, se băgase cu capul în laț, spre nedumerirea tuturor și spre marea și nețărmurita lui durere. Oamenilor le-a fost teamă atunci să nu-și facă și el seama. Și-au avut grijă de casa lui și de el, după îngropăciune, îl căutau mereu, unii și alții, să-i spuie o vorbă bună, să-1 ajute, iar fată-sa, Leonora, a stat vreo două săptămîni mai mult pe acolo, lăsîndu-și propria gospodărie, cu o ciurdă de copii, în părăsire. A vrut să-1 ieie la ea după aceea, să nu rămîie omul singur, dar el n-a acceptat, n-a vrut să meargă. Și-a intrat iar într-o liniște și mai adîncă, într-o izolare și mai mare. Se ținea bine însă, își purta singur gospodăria, avea car și vite, mai puține dar avea, nu se dădea bătut, se ținea bine deși îm- bătrînlse și el, scăzuse și se prăbușise puțin, după moartea nevestei, mustața i se făcuse mai lînoasă, pasul mai greoi și răsuflarea mai anevoioasă. Se plîngea uneori de o durere la inimă și zicea că-1 paște, așa, o nădușeală, o sugrumare. încolo, nimic odată, om teafăr, om de omenie în sat, căruia n-avea nimeni ce să-i impute, mai ales că el devenise darnic șl săritor.

și am rămas prieten cu ei, reușit să mi-i apropii I... Am mă mîndresc mult cu ei, dar meu că sînt așa, e meritul

Am fost acasă, de curînd. Și-am cunoscut, iar, niște întîmplări extrem de interesante — am eu acest noroc, că se lipesc de mine lucrurile cele mai interesante și-mi pare rău că nu pot nicicum să Ie ridic la rangul de literatură, să le umflu, cumva, să le poetizez ori să le dizolv în- tr-unul și cam același sos „psihologic".
față de toată lumea. Se făcea luntre și punte și dădea pască în fiecare an, vîn- duse o vacă și-i dăduse popii toți banii, pentru biserica cea nouă, miluia cerșetorii și țiganii — era de nerecunoscut. Pe urmă — asta se petrecuse cu vreo cîteva luni înainte de a mă duce eu acasă — a intrat într-un vîrtej nemaipomenit, cînd nu

Oamenii nu sînt aceiași în permanență. Lucrul pare normal, logic, banal chiar. Numai că schimbările nu sînt totdeauna tot atît de logice. Și nici banale nu sînt, totdeauna. Dimpotrivă, de multe ori ascund semnificații deosebite, pozitive sau negative, depinde de om. Și de împrejurări, în ce mă privește, am încetat de mult a mai crede, fără nici o rezervă, în semnificația gesturilor mari, în comportarea unuia sau altuia, în împrejurări mai grele. Exprim această îndoială întrucît, în asemenea împrejurări, orice om pune în balanță ce are mai de preț, face tot posibilul, involuntar chiar, să lase o impresie bună, să cucerească o sală ori să dovedească un anumit lucru, necesar și bun, pentru care nu mai trebuie însă luptat. Nu îndemn la suspiciune, la anularea oricărei sincerități, în asemenea împrejurări, să le zicem excepționale, nu vreau să susțin că toți oamenii sînt răi, pentru totdeauna — îmi cunoști părerile în doar să subliniez, tanța covârșitoare nuite, de zi cu zi, adevărata față a lucrurilor. Există, desigur, și oameni care stăpînesc Ia perfecție și împrejurările astea, obișnuite, dar nu asupra unui asemenea om aș vrea să stărui acum, ci asupra unui ins mai comun, banal chiar, corect și bun, dorind și reușind uneori să fie așa, dezmințindu-se apoi, con- trazieîndu-se. Mi-a fost dat nu de mult, de pildă, să observ o astfel de schimbare la un tovarăș pe care îl cunoșteam mai dinainte, îl cunoșteam bine, ziceam eu. Omul — inginer de meserie — era harnic și săritor, răspundea la orice chemare pe linie de partid, mergea duminica la țară, cu brigăzile de răspîndire a cunoștințelor științifice — făcea orice, cu aceeași tragere de inimă. Și-o făcea cinstit și cu un fel de dăruire. Nu era. adică, în atitudinea lui nici o infiltrație oportunistă, nici o undă de falsitate. Și mie îmi plăcea de el, începusem să-1 admir, în taină. Pe urmă, însă, a intervenit schimbarea, discrepanța S-a desfăcut așa, o fisură, în întreaga lui comportare. De unde pînă atunci, dacă vorbeai cu el și dacă aveai anumite obiecții, în ce privește organizarea industriei sau știu eu în ce problemă, omul înțelegea, era treaz și lucid — acum începuse să reacționeze într-un gur fel, împurpurîndu-se de multe înroșindu-se tot, pînă în urechi, din cina mîniei, a dezacordurilor care îl tuiau din ce în ce mai puternic, a unor delimitări ciudate și cam interesate, după cum ai să vezi.

întotdeauna — sau, dacă nu, aproape întotdeauna — există un om care așteaptă, care trei, mal multpărea lui că nu-i sînt prielnice apele — va tăcea. Sau va vorbi de altceva, va zîmbl și va da din cap, ca un înțelept autentic. Și dacă veți fi de trei ori cîte trei — sau chiar treisprezece — tot așa se va întîmplă: unul dintre voi va sta și îndura orice umilință, va tolerant, se va preface că pre ce-i vorba, cînd va fi prin aluzii, va îngădui orice, va înghițiorice, numai să rămîie acolo, între voi, să-și păstreze 'locșorul, sărau "fie dat'ânapoi. Pe urmă, însă, cînd îi va fi Ia îndemână, va ataca, se va dezlănțui, cu o putere și o mînie neobișnuite și nestingherite, pe care nu i le mai poate tempera nimeni și nimic. Asta e, de altfel, trăsătura cea mai de seamă a omului care așteaptă : impetuozitatea, dinamismul ! Și lăcomia, pe deasu-. pra, care e cu atît mai mare și mal puter-| nică, cu cît a stat el mai mult în așteptare, la pîndă, nădușit. Dacă e și dotat, dacă se întîmplă să aibă și anumite calități — tipul cel mai obișnuit, însă , e mediocru, se împiedică în propriile gînduri și-i ros de tot felul de complexe — atunci insul devine și mai impetuos, suferind totuși un proces de reducție, de simplificare și abrutizare. Fenomenul e dintre cele mai interesante, după părerea mea. Și-i perfect normal, avîndu-și logica și determinările sale, adînci și de neschimbat. Se petrece o concentrare, în asemenea cazuri, o coagulare a tuturor însușirilor pe o anumită direcție, de apărare, la început, și de atac pe urmă, de cucerire a unor terenuri noi, mai mănoase — pline de bani, însămînțate cu jumări și cu jamboane, avînd pe ele, în Ioc de flori șl de pomi, rude lungi, de salam, motoare sfărîmate șl roți de mașini...Omul care așteaptă e strîmb și hîd, cel mai adesea.

uneorl, ee era bun, nu numai ceeace era rău, a răscolit și a mișcat o lume întreagă, cu tradițiile el întregi, sumbre sau nobile, deopotrivă. Și poate că de aceea se și pune un accent așa de mare acum pe redescoperirea trecutului, pe ceea ce a fost și a rămas măreț din acest trecut. Nu e vorba de a învinui pe nimeni pentru anumite lucruri — deși ar mai fi cîte-un vinovat pe ici și pe colo — ci de a restabili un adevăr, mai presus de orice interes mărunt, de a arăta care este condiția omului, azi, ce a cîștigat și ce a pierdut el în ultimele decenii, întrucît cîștigurile, o știi prea bine, nu se realizează fără pierderi. E o condiție a dezvoltărilor, a fost și va fi. în afară de asta, frământări și probleme vor fi în veci, cît va exista omul. în altă planetă, dacă va ajunge acolo această ființă fantastică — amestec de cer și de lut, îmbinare de vis și de prozaism, în egală măsură șl de multe ori în același timp — se vor naște probleme, frământări, neliniști. Toate vor căpăta altă înfățișare acolo, înfățișarea și chipul său trăind și murind, năseîndu-se și pierind, dar nu de tot, ci numai pentru a se înfiripa din nou, mereu șl mereu. Iar aicea, pe mărunta noastră planetă, lucrurile stau așa de ani de zile, de mii de ani există măcinări și războaie. Și tot de atîta timp dăinuie și dorința de a înlătura aceste flageluri. Au fost și poate că o să mai fie, tot de atîta timp, perioade grele, cumplite. Pe acest pămînt au existat gropile cu lei șl inchiziția, spînzurătorlle și represaliile veacurilor de mijloc și lagărele secolului nostru, ale acestui secol de uraniu șl de pămînt 1 Și tu al vrea să-mi arăți mie cum s-a maturizat un om, aicea, la noi, cum a străbătut el un anumit drum, al călirli revoluționare, cum a înțeles el anumite lucruri, ca un copil care merge la școală ? ! Arată-mi șl asta, dacă așa vrei tu, dar va fi prea puțin și-aproape că nici nu merită efortul I Dar dacă îmi vei arăta, mie și altora, adevăratul drum al acestui om, drumul tuturor neliniștilor, al întrebărilor celor mai chinuitoare pe care epoca le-a pus tuturor în față, fără milă, dacă îmi vei arăta cît de greu l-a fost acestui om să rămîie ceea ce începuse să fie — ceea ce dorise demult: Om — dacă îmi vei surprinde și plevușcă profitorilor, a carieriștilor, în fiecare război și în fiecare revoluție există sau se prăsește o asemenea categorie care strigă îndemnuri și lozinci, în vreme ce scotocesc cu mîinile prin buzunare-

...Ideea viitorului roman ml se pare teresantă, dar nu cum am citit-o eu în ziar, cum ai expus-o tu acolo, ci așa cum mi-ai relatat-o mie. E mai aproape de un anumit adevăr, așa, de adevărul unei deveniri profunde și dramatice, în același timp. Simpla reliefare a unui drum, marcarea acestui drum ar fi prea puțin, față de ceea ce ar fi necesar, față de ceea ce îți propui tu. Un om, un tînăr, în cazul nostru, intră în partid, devine activist, întîmpină anumite greutăți, le biruie și se maturizează — aceasta ar fi, în cîteva cuvinte, posibilitatea dintîi, prima variantă a romanului, cea mai simplă și mai ușor de rezolvat. în acest caz, însă, ideea inițială ar fi trădată, ar rămîne de o parte. Pînă și titlul ar fi trădat. De ce să se mai numească romanul „Drumul cel mai greu" 7 Să fie mai atractiv 7 Dar atractivitatea, în sine, nu valorează nimic, impresionează un timp și se demonetizează pe urmă, devine calpă. Sondările la mare adîncime însă, dezvăluirea frontală și cu o cît mai mare îndemânare artistică a în centrul căruia timp — ar putea roman fascinantMaturizare, da, dar cu ce preț, realizarea unor izbînzi, dar cu ce sacrificii, cu ce cheltuială de energie, fizică și spirituală, îndeosebi spirituală, cu ce efort, cu cîtă trudă 1 Fluxul de care am amintit a adus multe lucruri noi în viață oamenilor, dar a provocat șl „distrugeri", a surpat

le eroilor — atunci încă va fi ceva, s-ar putea să fie, merită să încerci 1 Și asta, nu pentru a ponegri timpul tău și epoca ta, ori pe cineva, anume — răfuielile, mai ales dacă sînt mărunte, nu nasc artă — ci pentru a lăsa un semn în urmă, unul sau mai multe, peste care să nu se poată trece nici cu tancul, asta ar fi ideal, asta aș dori-o eu, pentru tine !...Amănunte, în ce privește conflictul sau conflictele care vor sta la baza acestui roman, nu-mi permit să-ți dau, nu vreau, adică, să mă amestec atît de mult în pro- priile-ți treburi, cu care știu că îți bați capul zi șl noapte. Aș vrea, totuși, să-ți spun să nu faci cronică socială aridă, lipsită de orice farmec. Caută să surprinzi acea sudură unică, dintre social, psihologic și etic, acel flux fascinant și captivant, în care sînt ascunse și semnele timpului. Și caută să faci asta fără îngroșărl, firesc, ca în desfășurarea unor anotimpuri irepe- tabile. Gîndește-te că munții, de pildă, sînt mai altfel cînd n-au contururile precis desenate pe cer, seara sau dimineața șl chiar ziua cîteodată, iar păsările, cînd zboară în înalturi, par și mai frumoase, sînt așa, cu adevărat, fiindcă numai atunci, în clipele dense ale zborului, sînt ele însele. N-ai văzut niciodată niște banale rațe sălbatice desfășurate în zbor. întins pe cer, ca niște păsări brâneușiene, una și aceeași prin mișcarea pe care o fac, alta fiecare în parte, prin sensul urmat 7 Bine înțeles că nu doresc să te împing spre nebulozități excesive, spre destrămări și spre îngustimi subiectiviste, tot atît de artificioase precum sînt și simplificările excesive. Vreau doar să te îndetnn să atingi acel abur mișcător, negura aceea vie, a vieții și a lumii, din care ies și în care se scufundă toate...Epoca pe care o trăim e fantastică, într-a- devăr, dar cît a de aspră 1 Și eu, itor — mă repet mi se zidi opera pe această asprime tragică și eroică; bărbătească în substanța ei cea mal intimă — dar astea sînt simple păreri șl îndemnuri de prieten, cărora le-aș mai adăuga unul singur : să scrii odată cartea, 
s-o așterni pe hîrtie, altfel se va răci și ar fi păcat !...
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în noaptea de 27 npra £8 septembrie 1538 pămin- tul a început să fiarbă. Vaiete sugrumate veneau din străfunduri și trîmbe de fum se înălțau spre văzduh. In. zori, în plină cîmpie, a răsărit un munte cu pante line, încă fumegînd. Oamenii l-au numit „Monte Nuovo". Aceasta s-a întîm- plat între Napoli și Pozz- noli, pe coasta italiană.Pămîntul este un imens atelier, ale cărui cuptoare subterane ard în permanentă.Despre activitatea tumultuoasă a vulcanilor șl despre alte mistere din adîncurile Pămîntului am discutat cu o seamă de personalități de prestigiu în materie.Profesorul Jean P. Rotha de la Institutul de fizică a globului din Strasbourg, secretarul Asociației internaționale de seismologie și de fizica interiorului Pămîntului, mi-a relatat că în anul 1939 erau înregistrați 443 vulcani activi. Cercul de foc al Pacificului cuprinde vulcanii activi din Alaska și Aleuti- jie. din America Centrală șl America Latină, din Japonia și Noua Zeelandă, Fiii— pine și arhipelagul Bis- mark. Mediterana cunoaște vulcanii italieni și pe cel din Marea Egee, Iar Oceanul Atlantic numără cite- Va grupări de vulcani, din Islanda pînă în insulele Azore. Numai In cinci secole, erupțiile vulcanice au provocat moartea a peste 200 000 de oameni, cei mai mulți din regiunea Pacificului.— Oare erupțiile n-ar putea fi prevăzute din timp, astfel încît viețile umane să poată fi salvate T

mal mar*. Dar seismele de fractură sînt totuși cele mai violente, pentru că energia înmagazinată pînă la ruptură este mult mal puternică.
— Așadar, sînt două categorii de seisme 7— Domerfiul este controversat. Dar geofizicienii au căzut de acord asupra uneia dintre tezele emise : în interiorul scoarței șl al păturilor mantalei sînt cicluri de curenți de convecțle șl origine termică, ale căror ramuri ascendente antrenează magma în sus, cu o viteză de aproximativ 1 cm pe an; alte ramuri, descendente, o antrenează în jos. Gropile oceanice, de pildă, sînt creații ale eu- renților magnetici descen- dențl. In interiorul straturilor scoarței există elemente radioactive, repartizate în mod inegal și a căror dezintegrare constituie o importantă sursă da căldură. Diferențele de temperatură, rezultînd din diferențele de repartizare 

a acestor elemente radioactive, întrețin eurențll magnetici despre care am vorbit Această tendință spre o mișcare ciclică de convecțle, al cărei motor este termic șl presupune o anume viscozltate a magmei, antrenează, probabil, în straturile rezistente al* 
scoarței și in partea eupe-

într-o perioadă de numai 12 ani, munții Mulr s-au retras cu 10,5 km. Desigur, vor mal fi ani cu temperaturi scăzute sau mai ridicate, dar.- pendula climatelor ne stimulează optimismul.Pînă destul de recent la începutul secolului nostru, s-a menținut ipoteza unui nucleu lichid și incandescent care „mistuia măruntaiele pămîntului-. în ultimele decenii, s-a cristalizat imaginea existenței mantalei exterioare, a crustei intermediare a nucleului și — la o adîncime depășind 5 000 kilometri — a discontinuităților despre care ne-a vorbit prof. Rothâ. Dar între timp...De-a lungul secolelor, mișcările seismice s-au succedat devastator. Un cutremur de gradul XI distruge casele de piatră, pădurile, digurile cele mai puternice. Unul de gradul XII provoacă schimbări radicale in însăși topografia regiunii : pămîntul se dislocă, apele îșl schimbă cursul, munții se prăbușesc. Cutremurul din San Francisco (Aprilie 1906) a provocat pagube de 200 milioane dolari. în septembrie 1923, la Kwanto, în Japonia, aproape 100 000 de oameni au fost carbonizați, 103 733 răniți, 43 476 dispă-

construcțil de locuințe, fa
brici etc.— Ce ne puteți spune 
despre posibilitatea preve
nirii efectelor mișcărilor 
seismice 7— In primul rînd ar trebui să vorbim despre metoda prospecțiunii seismice. Ea constă în provocarea de seisme artificiale prin explozii subterane de dinamită. Seismografele portative înregistrează oscilațiile și reconstituie astfel, „diagrama" structurii profunde a pămîntului, curbele de nivel, topografia subsolului. Interpretarea geologică este, deci, esențială pentru stabilirea vulnerabilității unei regiuni. Știm, de pildă, că o zonă deosebit de periculoasă se află în Anatolia, pe o lungime de 1 500 km. De la începutul secolului nostru, cutremurele au răpit, în această zonă, viața a peste 100 000 de oameni. După catastrofa din insulele Aleutine, în 1948, autoritățile americane au instalat stații seismolo- gice avertizoare prevăzute cu calculatoare electronice care determină în cîteva minute epicentrul unul seism natural sau artificial. Stații de maregrafe urmăresc dezvoltarea valurilor și, deci, viteza lor de propagare. în Oceanul Pacific, valurile pot atinge o viteză de 800 km pe oră șl, în

mânia. Fără ele, nu ar fi fost posibilă descoperirea petrolului din Statele Unite și a celui din Franța.Profesorul Paul Melchior 
de la Universitatea din Louvain, șef de departament al Observatorului regal belgian, director al Centrului internațional de maree terestre și președinte al Comisiei „Rotația pămîntului" din cadrul Uniunii internaționale de geodezie șl geofizică, este inventatorul „pendulel orizontale". A- proximativ 100 de asemenea „pendule orizontale" se află — de la apariția lor în anul 1959 pînă azi — în multe țări ale lumii — inclusiv România.— Ce este pendula orizontală ? Un instrument de înregistrare a mareelor terestre, deci a deformărilor periodice ale globului, îmi spune profesorul Melchior. Trebuie știut că de două ori pe zi scoarța terestră se scufundă și se înalță cu 50 cm. Cum aceasta afectează întreaga planetă, sînt necesare aparate de detectare foarte sensibile, cum este cazul pendule! orizontale și al gravimetrului.— Care este valoarea 
practică a acestui aparat 7— Pendula orizontală se instalează, în general, în galeriile minelor. Ea este un înregistrator de stabi
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$ S „Teroarea" vulcanilor este o fatalitate ? ? 
I B Tehnica creează supraveghetori vigilenți ai |

> „monștrilor din adîncuri" ® Pămîntul se <
> răcește sau se încălzește ? ® Pendula climatelor <
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în urma unei erupții vulcanice, o nouă insulă u apărut în 
mijlocul apelor oceanului Reportaj-anchetă de Horia LIMAN— Acțiuni de supraveghe

re a vulcanilor se întreprind de multă vreme în ciuda primejdiilor pe care le comportă. în imediata vecinătate a celor mai violent! dintre ei s-au instalat observatoare seismografice, capabile să înregistreze cutremurele mai slabe. A- semenea seismografe, cu inscripții mecanice, se află în Elveția, la Strasbourg șl în Wiirtemberg, pe Vezu- viu, pe Etna, în insulele Azore. Desigur, în ciuda unei oarecari tradiții, nu sîntem încă prea avansați. Cu toate acestea, se pot cita unele succese remarcabile. Recent, în arhipelagurile din sud-vestul Ct- ceanului Pacific s-au verificat seismele profunde și apoi cele intermediare. Alarma s-a dat cu cîteva luni înainte de a se produce fenomenele de la suprafață.
— Se poate face o core

lație între erupțiile vulca
nice și cutremurele de pă
mînt 7— în primul rînd, o pre
cizare. Savanții au ajuns la concluzia că interiorul pămîntului este compus din materiale solide, pînă la o adîncime de aproximativ 
2 900 km. Supuse unor mari temperaturi, aceste materiale intră în fuziune șl 
ee transformă într-o magmă lichidă. Presiunea de jos în sus obligă magma să erupă. Așadar, pentru vulcanologl se pun două probleme : detectarea rezervelor de magmă aflate în vulcanii activi și stabilirea temperaturii care ar determina exploziile vulcanice.Geologul Pierre Vernier afirma că : „domeniul geologiei este o grădină fermecată, populată cu sfincșl mulți și nemișcați. Unul dintre acești sfincși se numește enigma orogeniel. Nu știm de ce munții se încrețesc și se înalță. Și atîta vreme cît nu vom ști — spunea el — n-o să cunoaștem cauza fundamentală a cutremurelor de pămînt". 
în general, se crede că ar fi vorba de o rupere a echilibrului dintre greutatea pămîntului și slaba visco- zitate a magmei. S-a remarcat că majoritatea seismelor se produc în regiunile în care formarea munților este de dată mai recentă, cum ar fi Apeninii italieni. Cu cît încrețirea scoarței terestre este mai recentă, cu atît frecvența seismelor orogenice este

rloară a mantalei tensiuni ce întrețin procesul de deformare a scoarței — oro- genia, crestele submarine — și provoacă cutremurele 
de pămînt.

— S-a renunțat, deci, la 
teza că pămîntul se răcește.— In general, se admite azi că planeta noastră, departe de a se răci, se încălzește, ca urmare a degajării căldurii elementelor radioactive; mai exact, s-a a- bandonat. teoria formării de încrețituri prin contractare datorită răcirii.Profesorul canadian G.D. 
Garland, de la universitatea din Toronto, secretarul general al Uniunii internaționale de geodezie și geofizică, este un reputat specialist în fizica interiorului pămîntului. El apare mai reticent, întrucît ne vorbește despre „programe de lungă durată cu privire la măsurarea substanței din centrul planetei". Dacă a- ceastă substanță se răcește, „și deci începe să se contracteze", îmi spune prof. Garland, problemele vieții pe Pămînt se pun, în perspectivă, sub semnul întrebării. Dacă Insă, dimpotrivă, substanța aflată în centrul pămîntului continuă să emane căldură, ea „va continua totodată să ajute la regenerarea vieții pe planeta noastră".în consecință, va trebui să mai așteptăm... deși profesorul Garland este înclinat să adopte cea de-a doua teză.Așa cum spunea un savant, „pendula climatelor oscilează acum spre căldură". Să nu ne lăsăm însă înșelați de temperaturile anilor din urmă, atît de capricioase. Ele sînt rezultate ale atracției magnetice ale Lunii și Soarelui, care frînează sau declanșează mareele. Fapt este că, încă în pragul secolului nostru, s-a observat un început da încălzire a calotei de gheață a globului. între 1924— 1944, în sectorul arctic sovietic, suprafața în care derivă ghețarii a pierdut un milion de kilometri. în regiunile Arcticii au apărut plante noi și s-a ameliorat vegetația tradițională. Pești necunoscuți pînă în anul 1912 au invadat apele, azi mai calde, ale Groenlandei.Și munții înalți dau semnale de îndulcire a climei. Fenomenul retragerii și scăderii altitudinii Alpilor a devenit certitudine, în vara anului 1947. în Alaska,

ruți, 447 128 case au fost incendiate, iar 128 266 demolate. Specialiștii au stabilit și o ierarhie a țărilor cu seismicitate ridicată : 28 de cutremure anual în Elveția, 150 în Filipine, 170 în S.U.A. (California), 230 în Italia, 1 500 în Chile. Este vorba însă aici exclusiv de seismele resim
țite. Japonia resimte anual 1'450 de cutremure, dar înregistrează 7 500. Cele mai multe au epicentrul în o- cean, la cîteva mile în largul coastei orientale.în larg se află uriașele gropi oceanice — efecte și totodată sedii ale seismelor. Cutremurele submarine provoacă modificări ale fundului oceanelor, prăbușiri ale acestuia. Masele de apă năvălesc atunci în spațiul liber, într-un imens reflux. Curînd însă, ele intră din nou în vibrație, se înalță, revin vijelios spre coastă. în Japonia, un asemenea flux se numește 
tsunami. Zidul de apă revărsat peste maluri poate atinge o înălțime de 20—30 m., așa cum s-a întîmplat la Sanriku, în iunie 1896. Bilanțul lui a fost cutremurător : 27 000 morți șl peste 10 000 de clădiri distruse.

Profesorul Rothi mi-a 
vorbit despre serviciile se- 
ismologice japoneze, care 
au ajuns în stadiul de a 
prevedea regiunile sus
ceptibile de a fi devastate 
de mari cutremure.

Profesorul dr. Taka Ha- giwara, directorul Institu
tului de studii seismice din 
Tokio, confirmă :— Se pot face anumite prognoze asupra ciclurilor seismice. Institutul nostru a fost înființat în anul 1953, după marele cutremur care a provocat, mai ales la Tokio, pagube foarte grave. Studiile efectuate au demonstrat posibilitatea măsurării gradului de rezistență a solului. Astfel, la Tokio există cel puțin 2 categorii de sol : orașul de sus și cel de jos. Intre aceste două părți ale orașului, structura solului diferă foarte mult. Concluzia am desprins-o în urma stabilirii unor diferențe de intensitate a ciclurilor de vibrații. Astfel, se poate spune că activitatea noastră teoretică a dus la rezultate practice. Facem, ca să zic așa, „inginerie seismică". Lucrătorii din domeniul construcțiilor civile colaborează cu noi, ne consultă. Zonarea seismică este determinată pentru stabilirea parametrilor noilor

consecință, fiecare minut prezintă o deosebită importanță. în martie 1957, alarma a fost dată la timp și populația insulelor a fost evacuată. în mai 1960 însă, un flux a devastat porturile de pe coasta chiliană și apoi, traversînd întreg Pacificul, s-a îndreptat spre insulele Havai. în ciuda a- larmei, au murit 60 de oameni. Sistemele de prevenire nu pot fi eficiente dacă nu se face o prealabilă e- ducație a populației.
— Există o legătură în

tre cutremurele de pămînt și cele submarine 7— Observațiile noastre macroseismice au dus la concluzii semnificative. Cea mai importantă este aceea a caracterului anticipativ al activității seismice. Astfel, în toamna anului 1930, cutremurul de la Idu „s-a anunțat" cu 3 săptă- mîni înainte. In prima săp- tămînă, seismografele au înregistrat cîteva șocuri neresimțite de populație. în cea de-a doua și a treia, au fost înregistrate zilnic aproximativ 100 de șocuri, iar populația a resimțit în medie zece. în ajunul catastrofei s-au înregistrat 700 de șocuri, iar 70 au fost resimțite, pînă în momentul culminant. Așadar, o intensificare graduală a activității seismice poate constitui un indiciu prevestitor.A doua observație importantă este aceea că axa de cea mai intensă seismicitate se întinde de-a lungul coastelor Pacificului. In a- ceastă zonă se află gropile oceanice, eșalonate la adîn- cimi, variind între 10 și 500 kilometri. Periodic, anomaliile de gravitație provoacă tensiuni puternice, care se eliberează prin șocuri seismice.Prof. Garland mi-a vorbit despre măsurarea straturilor pămîntului. „Astfel, mi-a spus el, vom putea a- precia existența unor noi zăcăminte de minereuri. A- semenea studii sînt tot atît de importante ca și cele ce se efectuează în fundul o- ceanelor, care va deveni în viitor cel mai mare furnizor de petrol și minereuri".Metoda exploziilor seismice — spunea profesorul 
Rothă — nu vizează exclusiv reconstituirea structurii solului amenințat de cutremure, ci și descoperirea de zăcăminte minerale. „Asemenea prospecțiuni ale anomaliilor terestre au îngăduit descoperirea marilor zăcăminte de fier din nordul Suediei și a zăcămintelor de petrol din Ro-

litate a solului. Dacă într-o mină se produc lunecări ale rocilor, ele sînt imediat detectate. Pendula orizontală realizează un studiu exact al elasticității pămîntului, al proprietăților locale ale scoarței terestre.Un exemplu : puterea de atracție a lunii și a soarelui. După cum se știe, poziția lor în raport cu pămîntul nu este constantă. De aci decurge și variabilita- tea atracției exercitate de mareele terestre și de cele oceanice. Cum însă mareele oceanice pun în mișcare mari mase de apă în raport cu continentul, este important că aparatul nostru înregistrează cantitatea a- cestor mase de apă, care poate provoca perturbări ale structurii superioare a pămîntului. De-aici și interesul pe care-1 prezintă crearea unui ax pornind de Ia Oceanul Atlantic pînă la Marea Neagră, ax care să stabilească efectele propagării mareelor oceanice de-a lungul continentului, în acest sens, instalația din România va avea o importanță deosebită. Ea va contribui la prevederea erupțiilor vulcanice. De asemenea, va participa la studiile în curs pentru analizarea bandei de anomalii ale scoarței terestre europene. Măsurarea înclinărilor scoarței — ramură nouă a geofizice!, care ar putea fi numită clinometria — se efectuează în U.R.S.S., Finlanda, Italia și alte țări. în sfîrșit, s-a stabilit că rotația pămîntului nu este regulată. Ea marchează mișcări permanente de basculare și oscilație. Efectele lor sînt comparabile cu fenomenul mareelor.Calendarul perioadei istorice a umanității numără 6 000 de ani. In plină efervescență, planeta pe care locuim ar apărea încă destul de tînără. Pe răbojul ei se înscriu însă 5 miliarde de ani — o vîrstă respectabilă.Se vor mai cutremura monștrii din străfunduri, dar prodigioasa epopee geologică a planetei noastre abia începe. în laboratoare, pe creste de munte, oameni îndrăzneți scrutează veacurile viitoare, căile care duc spre stăpînirea zbuciumului din adîncuri, a viscolelor pămîntului. Din- totdeauna, umanitatea a visat grădinile Edenului și a refuzat spinii Apocalipsului. Nu trebuie să fii religios pentru a prefera bucuria, durerii.
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Am trăit în Rhodesia timp de patru ani — din ianuarie 1964 pînă în decembrie 1967 — cînd am fost declarat „emigrant interzis" și am fost expulzat din țară. La început, am predat într-o școală medie de misionari pentru africani, pe urmă într-o școală medie (de stat) și la un institut pedagogic pentru africani, învățămîntul african este dominat de școli misionare, deși guvernul este acela care elaborează programa a- nalitică. La fiecare 10 copii africani de școală primară, numai unul singur urmează o școală de stat. In învățămîntul secundar, proporția dintre școlile de stat și cele de misionari este de 5 la 12.Mi-<a plăcut munca de învățător în școlile pentru africani pentru că tineretul este dornic să învețe. Dar dintr-un milion de copii de vîrstă școflară, numai 630 000 sînt admiși în școlile primare. Dintre aceștia, 180 000 întrerup învățătura înainte de clasa a V-a și numai 29 000 își termină cursurile primare. 12 000 primesc un fel de educație post-prima- ră și numai 180 intră în examenul de categoria „A“, care echivalează cu examenul de intrare în facultate.Pentru copiii albi, învățămîntul este obligatoriu pînă la vîrstă de 15 ani, iar intrarea lor într-o școală secundară se face în mod automat. Guvernul cheltuiește de 10 ori mal mult pentru instruirea unui copii alb decît pentru un copil negru. Condițiile de învățătură în școlile primare pentru africani sînt mult mai proaste decît cele asigurate copiilor albi. învățătorii sînt mult mal slab calificați și mai prost plătiți.Mai tragică decît situația copiilor africani, care nu pot găsi un loc în școală, este situația acelora care după ce au terminat 2 sau 4 ani de școală secundară se găsesc în imposibilitatea de a căpăta vreun post. Din păcate, n-avem nici o cifră la îndemână, în legătură cu șomajul pentru că oricine le-ar publica ar putea fi Învinuit de „răspîndirea a- larmei și descurajării". Totuși, un buletin oficial municipal publicat la Bulawayo — al doilea oraș ca mărime din Rhodesia — estimează că șomajul african urban, la începutul anului trecut, depășea cifra de 20 la sută din populația activă. Numeroși studenți au fost îndepărtați din școală datorită activității lor politice. In astfel de cazuri, ei nu mal au nici o speranță de a fi admiși într-o altă școală. Cel mai norocoși, puțini la număr, au reușit totuși să plece pe furiș din țară, spe- rînd să-și continue studiile pest* graniță.In școli există „informatori" ai guvernului, prezenți atît în rîndu- rile corpului profesoral cît și printre studenți. Viața ne-a învățat să nu avem încredere decît în cei pa care îi cunoaștem foarte bine. Se folosesc, de altfel, tot felul de mijloace de presiune pentru a recruta informatori. Am primit șl eu o astfel de propunere din partea C.I.D. Și asta pentru că am mulți prieteni africani. în momentul în care persuasiunea nu și-a făcut efectul, m-au amenințat cu deportarea. Cînd șl această socoteală a dat greș, mi-au oferit b mită — să studiez 2 ani la Universitatea din Salisbury pentru titlul de licențiat în arte, pe cheltuiala statului. Am refuzat oferta și sînt sigur că acesta este unul dintre motivele pentru care am fost expulzat. A fost însă mai ușor pentru mine să rezist, decît pentru mulți africani care au fost amenințați cu pierderea slujbei sau diverse a'lte restricții. Unii studenți devin informatori ca să-și procure banii pentru taxele școlare sau favoarea de a locui în zonele urbane. Cunosc cazuri tragice ale unor tineri care s-au căit amarnic pentru un moment de slăbiciune. O insignifiantă informație este folosită drept șantaj pentru a căpăta mereu alte informații. Oamenilor le este frică să-și spună deschis părerile pentru că, întotdeauna, printre ascultători poate exista un informator.Toate tipurile de intimidare sînt folosite împotriva acelora care se opun regimului lui Smith. Scrisorile sînt deschise, telefoanele sînt interceptate, poliția are dreptul să percheziționeze, fără nici un mandat, orice casă sau să se ia interogatoriu oricărei persoane „suspecte". O prietenă albă a fost îndepărtată din slujba sa de învățătoare, fără preaviz, pentru că a publicat într-un ziar local o scrisoare în care critica unele acțiuni ale autorităților. Un polițist în haine civile, însoțit de un cîine, și-a petrecut toate nopțile timp de o lună păzind etajul din blocul în care am locuit. Poate că nu mă „fila" pe mine, dar, oricum, urmărea pe cineva și ar fi fost o lipsă de prevedere din partea mea să dau peste el cînd veneam noaptea acasă. Orice alb care se întoarce acasă după căderea nopții, riscă să fie oprit de poliție pentru a i se reține numele, dacă respectivul a fost condus de un prieten african. Cunosc mulți albi care au fost expulzați din Rhodesia. Printre ei, numai unul ar fi putut eventual să constituie o amenințare la adresa legii șl ordinii.Dar nu albii sînt aceia care suferă, in realitate, de pe urma legislației opresive a statului rhodesian. Proporția de africani față de albii din această țară este de 20 ia sută. In 1970, populația africană va crește, probabil, într-un ritm de 200 000 de persoane pe an (aceasta egalează totalul populației albe din Rhodesia). Cei 200 000 de albi au un cîștig de 1 200 lire pe an — unul dintre cele mai ridicate în lume. Valoarea venitului mediu anual a 4 milioane de africani este de 120 de lire. In conformitate cu actul de împărțire a pămîntului, jumătate din suprafață, înglobînd cele mai bune terenuri agricole și cele mai bogate zăcăminte în minereuri, este rezervată albilor. O mare proporție din ceea ce rămîne în folosința africanilor o constituie semideșerturile, nepotrivite pentru așezări omenești. Guvernul este în întregime în mâinile albilor. Cele 15 locuri simbolice din parlament (din totalul de 65) rezervate africanilor pot fi desființate de majoritatea parlamentară. Acestea sînt doar cîteva dintre „legalitățile" situației rhodesiene. Armata rhodesiană și poliția sud- africană britanică sprijină poziția albilor. In economie domină investițiile străine.Totuși, privind cifrele referitoare la populație, pare surprinzător că Jan Smith și Frontul rhodesian au un control atît de efectiv asupra țării. Desigur, majoritatea covârșitoare a albilor doresc ca puterea să rămînă în mîinile albilor, mulți cred că Smith este omul potrivit pentru funcția ce o deține.Există 3 acte în legislație care mai mult decît oricare altele întăresc puterea lui Smith. Acestea sînt : Actul organizațiilor ilegale din 1959, Actul menținerii ordinii și respectării legii, din 1960, și Actul de împuternicire și cazuri speciale, de asemenea din 1960. în virtutea primului dintre aceste acte, toate partidele politice africane au fost interzise în ultimii nouă ani. Membrii africani ai parlamentului primesc un salariu de la guvern. Ei cu greu ar putea să formeze o opoziție efectivă și, în general, sînt priviți de către ceilalți africani ca „vînduți". Actul menținerii ordinii și respectării

legii dă Ministerului Legii și Ordinii puterea să rețină, fără proces, orice cetățean rhodesian care, după părerea sa, prezintă o „amenințare la menținerea ordinii și respectarea legii". Aceasta înseamnă o limitare a ariei în care cetățeanul poate trăi șl circula. De aici și posibilitatea ca un cetățean să fie împiedicat să intre într-un oraș, sau să fie reținut într-o regiune situată la multe mile distanță de domiciliul său. Actul are, de asemenea, puterea de a interzice mitingurile și publicațiile și prevede sentința cu moartea pentru orice persoană care depășește 16 ani dacă a comis sau încearcă să , comită un sabotaj. Sarcina de a-șî dovedi nevinovăția incumbă acuzatului.Actul de împuternicire dă guvernatorului (acum funcționarul care administrează guvernul) puterea de a declara stare de urgență ori de cîte ori 1 se pare că securitatea publică este amenințată. O astfel do stare de urgență a fost declarată în ziua de 5 noiembrie 1965, șase zii*

pe podeaua de ciment, atunci cînd dorm. Haine nu se dau. Rațiile alimentare sînt mult sub media care ar fi necesară. Un medic a constatat că Un deținut suferea de pelagră, beriberi și scorbut, toate generate de subnutriție. Gătitul se face afară, în adăposturi din metal galvanizat...Pînă în mai 1965 nu a fost nici o restricție în ceea ce privește lagărul Gonakudzingwa. înainte de impunerea acestei forme stricte de detenție, la sfîrșitul fiecărei săptămâni, lagărul primea numeroși vizitatori. Josuha Nkomo, conducător al Uniunii Populare Africane Zimbabwe (interzisă prin lege) a ținut mitinguri și a vorbit oamenilor săi, care veneau pentru a-1 vedea și auzi, de la mari distanțe. Soțiile puteau eă-și vizitez* bărbații și puteu locui împreună cu ei pînă la cinci zile. Apoi, vizitele au fost supuse restricției. Do câteva ori lagărele au fost închise complet și nici un vizitator n-a mal fost admis. Lagărul e situat într-o regiune foarte îndepărtată — la peste 400 de mila de Salisbury — și multe dintre so-

Polifiștii caută „atentatori* la libertatea statului rhodesian
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înainte de declarația ilegală de independență, și este în vigoare și astăzi. In virtutea prevederilor, Ministerul Legii și Ordinii are puterea de a arunca în închisoare pe oricine, fără proces, pe toată durata stării de urgență, sau .pînă la revocarea ordinului, în timp ce poliția are puterea de a reține orice persoană pentru o perioadă ce poate merge pînă la 30 de zile. Detențiunea se deosebește de „restricție" prin aceea că deținutul este ținut fie în închisoare, fie în tabere păzite, limitate ca arie, și care sînt foarte asemănătoare cu lagărele de concentrare.Asumarea și folosirea unor asemenea puteri au neutralizat în mare măsură opoziția africanilor în Rhodesia. Tuturor africanilor activi din punct de vedere politic li s-au restrâns libertățile sau au fost deținuți. Organizațiile politice sînt interzise. Dacă se iau asemenea măsuri extreme ca arestarea arbitrară și detențiunea,. cenzura și limitarea libertății de mișcare și exprimare devine clar că opoziția este puternică. în fapt, doar trei albi au fost victimele restricțiilor — dl. Garfield Tood, fost prim-ministiu al Rhode- siei, dl. Leon Baron, un judecător din Bulawayo, care a apărat pe africani, și Michael Holman, un student al Universității rhodesiene. în schimb, africanii lezați de acest act se numără cu miile.Care sînt condițiile în aceste lagăre de restricție și detenție 7 în Rhodesia sînt trei principale lagăre — la Wha Wha, în apropiere de orașul Gwelo (în Middlelands), la Si- kombela, în apropiere de orașul minier Que Que, și la Gonakudzingwa. Cel mai mare și mai cunoscut este cel de la Gonakudzingwa. Acest lagăr se găsește în sud-estul Rhodesiei în apropiere de granița cu Mozam- bicu'l și Africa de Sud, într-o zonă aridă, fierbinte, nesănătoasă, care generează malaria. Vara, temperatura ajunge aici pînă la 118°F. Suprafața totală de restricție acoperă 400 de mile pătrate. In această regiune sînt 5 lagăre. Primul este folosit de către politie, în timp ce al doilea e destinat vizitatorilor, atunci cînd sînt permise vizitele. (De fapt acesta nu funcționează). Celelalte sînt destinate deținuților, care nu au voie să le părăsească, nici măcar pentru a strînge lemne de foc, fără o permisiune specială. Polițiști înarmați și însoțiți de cîini patrulează de-a lungul gardului, care în timpul nopții este iluminat. Deținu- ții locuiesc în barăci 3au colibe făcute din metal galvanizat. Ferestrele au geamuri, dar construcțiile nu au acoperiș, din care cauză vara sînt fierbinți ca furnalele și iarna groaznic de friguroase. Luminările și lămpile de vînt sînt singurul izvor de lumină. Deținuții n-au paturi, nici cearșafuri «au perne, ci numai pături vechi ți « saltea subțir* pe care o pun

ții nu-și pot plăti prețul unei călătorii.Deținuții pot scrie și primi scrisori, dar acestea trebuie să treacă pe la cenzură. Unele scrisori nu ajung niciodată la destinație. La Gonakudzingwa, funcționarul medical al guvernului trebuie să viziteze lagărul o dată pe lună. Uneori însă trec 6 sau opt săptămîni între două vizite și, pentru că vizita durează șase ore, îi e imposibil să examineze, în chip mulțumitor, pe toți cei ce sînt declarați bolnavi.In lagăr nu sînt admise nici un fel de mijloace de agrement. Radioul e interzis. Totuși, deținuții au organizat clase de studiu în care se predau lecții pentru adiulți, lecții pentru școala primară și post-primară (gimnazial), cursuri de administrație publică, contabilitate, ziaristică, artă, drept constituțional și științe sociale. Odinioară, printre deținuții de aici existau 26 de profesori.Guvernul nu-și asumă nici o răs» pundere pentru familiile ai căror membri au fost internați și care sînt astfel lipsite de orice mijloc de a-și cîștiga existența. Ele pot apela la asistența socială, ca și alte familii nevoiașe, dar multe dintre ele sînt prea mîndre pentru a cere ajutorul unui guvern pe care îl urăsc. Se poate obține scutire da taxe școlare pentru copiii ce urmează școala primară sau secundară, dar multe dintre victimele restricției refuză să apeleze la această înlesnire pentru că sînt siliți să-și schimbe vederile politice.Un om eliberat din închisoare sau detenție se găsește în imposibilitate de a primi o slujbă. Dacă a locuit într-un oraș, iar familia sa a fost forțată să se mute într-o regiune agricolă, șansele Iui de a găsi o muncă plătită vor fi chiar mai mici. Puțini patroni sînt dispuși să dea de lucru unui om car* în mod oficial a fost catalogat „tulburător al ordinii". Legile cenzurii interzic publicarea informațiilor referitoare la asemenea persoane, dar cifre estimative, recente, sugerează că astăzi în Rhodesia sînt mii de persoane afectate, direct sau indirect.Acestea sînt doar cîteva aspect* ale vieții în Rhodesia de la I.D.I. (Declarația ilegală de independență). Nici o persoană inteligentă care trăiește acolo și încearcă să înțeleagă situația în mod cinstit nu vede vreo speranță de schimbare efectivă prin mijloace constituționale. Politica de „sancțiuni", promovată cu timiditate de Anglia, a dat greș.Ce se va întîmpla în Rhodesia 7 Pînă acum au fost semnalate numeroase lupte de partizani. Forțele armatei rhodesiene dispun însă și d* sprijinul R.S.A. Orice s-ar întîmpla, soarta Rhodesiei este strîns legată de Africa de Sud și coloniile portugheze — Mozambic și Angola.
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE I’ll ISIIIINII LIII 

CONSILIULUI DE STAT
DE CĂTRE AMRASADORUl FINLANDEI

Cuvmtariie rostiteîn cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul Finlandei și-a exprimat satisfacția de a fi reprezentantul tării sale în România și a transmis președintelui Consiliului de Stat, în numele președintelui Finlandei, urări de fericire personală, iar României urări de prosperitate.„în ceea ce mă privește — a 
opus Kaarlo Veikko Măkelă — sînb foarte onorat de această nouă misiune, care îmi oferă toate posibilitățile de a dezvolta și a face șl mai strânse bunele relații existen
te deja între națiunile noastre, legate prin prietenie tradițională".In încheiere, ambasadorul finlandez și-a exprimat speranța că în timpul activității sale în România se va bucura de sprijinul Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România.Salutând pe ambasadorul Finlandei, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a declarat :„împărtășim cu satisfacție aprecierea dumneavoastră că între România și Finlanda s-au statornicit relații tradiționale de prietenie și sîntem convinși că acestea se vor dezvolta continuu, în intere
Cronica 2 ®

Vineri s-a înapoiat în Capitală delegația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a Consiliului Superior al Agriculturii, condusă de ing. Constantin If- todi, vicepreședinte al Uniunii Naționale, care a participat la cel de-al VH-lea Congres al cooperativelor agricole unice din Cehoslovacia.
★

Sub auspiciile Institutului român p 'ttru relațiile culturale cu străi- j’ătatea și ale Ambasadei Italiei la Lucurești, vineri la amiază a avut loc în sala Casei de cultură a I.R.R.C.S. vernisajul expoziției documentare de fotografii „Arta etrus- cilor".Cuprinzând 190 de reproduceri după cele mai interesante descoperiri privind pictura, sculptura și civilizația etruscă, expoziția prezintă prețioase mărturii asupra artei a- cestui popor, care a trăit în partea centrală a teritoriului Italiei de as
vremea

Timpul probabil pentru zilele de XI, 12 și 13 februarie. în țară : Vre- .ea continuă să se răcească ușor în ate regiunile țării. Cerul va fi_va- abil, mai mult noros. Vor cădea recipltații slabe, locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime, în sudul țării, vor fi cuprinse între minus 2 și pluș 2 grade, iar în nordul țării vor cobori în mai multe localități sub minus 12 grade. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, local mai ridicate în Banat. Ceață locală. în București : Vreme în răcire ușoară. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații slabe. Vint potrivit.

SPOR
Olimpiada albă

0 Noi medaiiaîi cu aur: Titova 
(U.R.S.S.), Killy (Franța), Gustafsson 
(Suedia) ® 0 primă surpriză la ho
chei : Finlanda a învins Canada

GRENOBLE (corespondentă spe
cială). — Pentru început revin asu
pra manșei a doua a probei de bob 
(2 persoane), disputată la miezul 
nopții de joi spre vineri. Favoriții, 
printre care și echipajul românesc 
Panțuru — Neagoe, se mențin în 
fruntea clasamentului. La jumătatea 
întrecerii, italienii Monti-De Paolis 
conduc cu 2’20” 85/100, urmați de 
vest-germanii Floth-Patter (2’21” 
19/100) și românii Panțuru-Neagoe 
(2’21" 82/100). La ora cînd transmi- 
team corespondența precedentă, bo- 
berii noștri aveau locul secund ; 
schimbarea survenită se datoreste 
faptului că în manșa a doua ei n-au 
putut obține decît al șaselea timp 
(1’11” 62/100), iar boberii vest-ger- 
mani (aflați inițial pe locul. cinci) 
au înregistrat cel mai bun timp al 
manșei (1’10” 43/100). Echipajul nos
tru secund Nedelcu — Maftei, care 
din cauza unei căzături în prima 
manșă a înregistrat un timp foar
te slab, n-a mai luat startul. Ulti
mele două manse, care urmau să se 
desfășoare vineri seara, au fost aminate cu 24 de ore din cauza timpu
lui nefavorabil.

Pe modernul „Oval de gheață" din 
parcul Paul Mistral patinatoarele de 
viteză și-au început disputa. Ieri, în 
proba de 500 m, sovietica Ludmila 
Titova, cu un rezultat de valoare 
medie (46,1 sec.) determinat în mare 
parte de starea gheții, a cucerit 
medalia de aur. Al doilea timp (46.3) 
aparține la egalitate unui grup de 
trei patinatoare — Meyers, Holum, 
Fish — care, curios lucru, sînt din aceeași echipă: S.U.A. Olandeza 

sul ambelor noastre popoare, al păcii și securității internaționale.Mulțumind călduros pentru urările primite, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a transmis, la rîndul său, urări de sănătate și fericire președintelui Finlandei, iar poporului finlandez urări de pace și prosperitate.In încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului finlandez succes în îndeplinirea misiunii sale și l-a asigurat că în activitatea sa. în calitate de ambasador al Finlandei în România, se va bucura de tot sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Socialiste România și al său personal.între președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și ambasadorul Finlandei, Kaarlo Veikko Măkelă, a avut loc apoi o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, prim- adjunct al ministrului1 afacerilor externe. (Agerpres)

tăzi, timp de șapte secole înaintea erei noastre.Expoziția a fost deschisă de Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. A luat apoi cuvîntul Nic- colo Moscato, ambasadorul Italiei la București.Au fost de față Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, oameni de cultură și artă, ziariști, precum și șefii unor misiuni diplomatice acreditate în țara noastră și alți membri ai corpului diplomatic.Seara, în sala de conferințe a Casei de cultură a I.R.R.C.S., arheologul italian Mario Torelli, care se află în țara noastră cu prilejul deschiderii expoziției, a ținut, pentru specialiști, o conferință ilustrată cu diapozitive despre „Noi descoperiri ale picturii etrusce". (Agerpres)
Sesiune

• • • f • V

științificaIn sala de festivități a Institutului de construcții — București, s-au deschis, vineri după-amiază, lucrările unei sesiuni științifice a cadrelor didactice din institut, organizată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Școlii naționale de poduri și șosele. La sesiune participă academicieni, cadre didactice din învățămîn- tul superior din întreaga țară, foști elevi ai școlii centenare, cadre de conducere din institutele de cercetare și proiectare, numeroși specialiști din alte sectoare.In deschiderea lucrărilor, au luat cuvîntul acad. Aurel Beleș și prof, ing. Vasile Nicolau, rectorul Institutului de Construcții.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

Van den Brom, campioană mondia
lă, si sovietica Sidorova, recordma
na mondială a probei, și-au înscris 
ieri numele doar pe lista „gloriilor 
învinse".

La ora prînzului, de pe pîrtiile de 
schi de la Autrans ni s-a anunțat 
aci, la Casa Presei, că proba femi
nină de fond — 10 km — a adus un 
succes net al sportivelor scandina
ve. Noua campioană olimpică, sue
deza Toini Gustafsson, a realizat 
timpul de 36’46” 5/10, urmată de 
norvegiencele Moerdre — 37’54” 6/10 
și Aufles — 37’59” 9/10, Martinsson 
(Suedia) — 38'07” 1/10, Kajosmaa 
(Finlanda) — 38’09”, Kulakova
(U.R.S.S.) — 38’26” 7/10 etc.

Schiorii alpini s-au reîntîlnit din 
nou pe pîrtiile de la Chamrousse, 
unde, în sfîrsit, au putut lua startul 
în proba de coborîre, amînată din 
ziua precedentă. Anticipările au 
fost adeverite. Binecunoscutul schior 
francez Jean-Claude Killy, dublu 
campion mondial, supranumit „Mon
sieur Ski", a înregistrat rezultatul 
cel mai bun — 1’59” 85/100 — pe o 
pîrtie cu lungimea de 2 890 m și di
ferența de nivel de 840 m. A reți
nut atenția, fiind asiduu comentat, 
„amănuntul" că o serie de mari fa- 
voriți, austriecii Nenning, Schranz 
sau Zimmerman (ultimul — campion 
olimpic la Innsbruck), n-au pericli
tat nici un moment poziția lui Killy. 
Pe locul doi și-a înscris numele tot 
un schior francez, Guy Perillat, al 
cărui timp a fost cu numai 8 sutimi 
de secundă inferior celui realizat de 
Killy. Medalia de bronz a revenit

întoarcerea 
tovarășului 
Mihai Dalea 
din SuediaVineri s-a înapoiat în Capitală tovarășul Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care a avut, la Stockholm, o întîlnire cu tovarășul C. H. Hermansson, președintele Partidului de stînga — comuniștii din Suedia șl cu alți tovarăși din conducerea acestui partid.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii Virgil Trofin, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.(Agerpres)Numireanoului ambasador al Republicii Socialiste România în Franța

Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Constantin Flitan a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Franța, în locul tovarășului Victor Dimitriu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe. (Agerpres)
Vizitele delegației 

Asociației de prietenie 
sovieto-române

Vizitînd orașul Timișoara, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de A- leksandr Ivanovici Danilov, ministrul învățămîntului al R.S.F.S. Ruse, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., au fost oaspeții Universității din localitate, unde s-au întîl- nit cu reprezentanți ai învățămîntului superior și cu alte personalități ale vieții științifice. Oaspeții au vizitat, de asemenea, unități industriale, agricole și instituții social- culturale.* Vineri, membrii delegației sovietice au sosit în regiunea Oltenia. La Tr. Severin ei au vizitat Castrul roman Drobeta, ruinele podului lui Traian, turnul lui Sever, precum și alte monumente istorice.La Craiova, delegația a fost în- tîmpinată de Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A’R.L.U.S., Ioana Stancoveanu, vicepreședinte a Sfatului popular regional și al Consiliului regional A.R.L.U.S., Marius Preda, rectorul Universității din Craiova. Oaspeții au vizitat apoi sălile Brâncuși, organizate la Muzeul de artă din localitate. (Agerpres)

elvețianului Daetwyler, In 2’00” 
32/100. Tinerii sportivi români D. 
Munteanu și D. Cristea n-au pu
tut face decît... un act de prezență.

In competiția de hochei pe gheață, 
o mare surpriză: echipa Canadei, 
una dintre tradiționalele aspirante 
la supremație, a fost învinsă de 
Finlanda cu 5—2. Tot în grupa A, 
echipa U.R.S.S., campioană olimpică și mondială, a dispus de selecționata 
S.U.A. cu 10—2, iar Suedia a întrecut 
reprezentativa R. F. a Germaniei cu 
5—4. In grupa B, echipa României a 
obținut o nouă victorie : 7—2 în meciul cu selecționata Franței.

A. CALINESCU

HANDBAL: astăzi 

la Floreasca 

Steaua- 
Gummersbach

Echipele masculine de han ’- bal Steaua București și V.F.L. Gummersbach (R.F. a Germaniei) susțin astăzi la București primul loi meci contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni", Intîlni- rea se anunță deosebit de interesantă, întrucît — se știe —- handbaliștii vest-germani sînt deținători ai trofeului. Echipa Steaua București va prezenta formația obișnuită, din care nu vor lipsi cunoscutii internaționali Gruia, Iacob. Oțelea, Goran, Popescu. Meciul va avea loc în sala Floreasca, începînd de la ora 19.

viața internaționalăCONFERINȚA DE LA DELHI
Comerț fără discriminări — 

cerință imperioasă a dezvoltării 
Cuvîntarea șefului delegației române, Gheorghe ^ădulesaLuînd cuvântul la ședința plenară de vineri a celei de-a doua Conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, șeful delegației române, Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, s-a asociat felicitărilor adresate lui Shri Dinesh Singh cu ocazia alegerii acestuia în funcția de președinte al conferinței. Totodată, vorbitorul a exprimat satisfacția poporului și guvernului României pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și a relațiilor de colaborare economică, tehnică și culturală dintre România și India.Așa cum se subliniază în mesajul pe care vi l-a adresat președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu — a a- rătat vorbitorul — „România vede în Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare un eveniment de o deosebită importanță pentru promovarea cooperării economice internaționale. Notînd cu satisfacție preocupările largi ale conferinței în domeniul comerțului și dezvoltării, ne exprimăm speranța că ea va găsi căi și mijloace de sprijinire efectivă a eforturilor proprii ale țărilor angajate în procesul dezvoltării"Pentru a atinge un asemenea obiectiv se cuvine să pornim de la o analiză lucidă a realităților și a factorilor fundamentali care condiționează accelerarea creșterii.In această ordine de idei, reține atenția, în primul rînd, pierderea de viteză a țărilor în curs de dezvoltare. In comparație cu perioada 1955—1960, în prima jumătate a a- cestui deceniu (1960—1965) ritmul mediu anual de creștere economică nu numai că nu s-a accelerat, așa cum s-a scontat la prima noastră conferință, dar a înregistrat chiar o ușoară încetinire (de la 4,6 la sută la 4,5 la sută). Se remarcă totodată 

înrăutățirea poziției lor pe piața 
mondială, precum și creșterea dato
riei lor extern'?. ......f"Ca urmare a fenomenelor amintite, decalajul pe care sistemul colonialist l-a creat între diferitele regiuni ale lumii se menține și — sub anumite aspecte — se adîn- cește chiar, implicînd o grea răspundere pentru fostele puteri coloniale și ridicînd complexe probleme tuturor celor preocupați de evoluția viitoare a economiei mondiale.Referitor la căile care să asigure dezvoltarea mai armonioasă a economiei mondiale, șeful delegației române a amintit elementele „strategiei generale ale dezvoltării" formulate de dr. Râul Prebish, secretarul general al Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, potrivit cărora „dezvoltarea constituie în primul rînd răspunderea țărilor care își propun să se dezvolte", iar toate măsurile .în acest scop „sînt de domeniul intern al țărilor respective. Ele nu pot fi impuse din afară și nici nu pot face obiectul negocierilor internaționale".Delegația noastră este cu atît mai bucuroasă să împărtășească acest punct de vedere cu cît este vorba de un principiu pe care România îl promovează cu consecvență de ani de zile, atît în politica sa internă, cît și pe arena internațională.Colaborarea economică internațională, a continuat Gheorghe Rădulescu, nu se poate substitui efortului proDriu al fiecărei țări, dar aceasta nu reduce cu nimic importanța responsabilității colective. După părerea noastră, a spus șeful delegației române, această responsabilitate ar trebui să cuprindă cel puțin trei aspecte :

înlăturarea a tot ceea ce stinghe
rește dezvoltarea normală a schim
burilor economice între toate țările 
lumii, astfel încît fiecare popor să-și schimbe produsele muncii sale cu produsele muncii celorlalți, comerțul internațional fiind, prin esență, universal. In pofida rațiunii, în comerțul mondial din zilele noastre persistă încă discriminări de natură politică, bariere artificiale care limitează posibilitatea lui de extindere.Pînă unde merg uneori- aceste practici discriminatorii putem vedea chiar la conferința noastră dedicată comerțului mondial, la care n-au fost invitate Republica Populară Chineză una din marile puteri ale lumii, Republica Democrată Germană unul din statele dezvoltate industrial ale Europei, și alte state socialiste, R. D. Vietnam și R. P. D. Coreeană, parteneri comerciali importanți ai multora dintre participanți. Cine ar putea oare să susțină că asemenea practici discriminatorii servesc cauza expansiunii comerțului mondial, servesc interesele țărilor în curs de dezvoltare ?Republica Socialistă România, care dezvoltă relații comerciale cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor social-politică, consideră că eliminarea tuturor practicilor discriminatorii și barierelor artificiale reprezintă una din cerințele urgente și esențiale pentru promovarea comerțului mondial.

Așezarea relațiilor internaționale 
pe temelia unor norme care să ga
ranteze fiecărui popor posibilitatea 
de a-și construi viața potrivit pro

priilor sale concepții. Din nefericire, practica vieții internaționale înregistrează încă numeroase cazuri de practici imperialiste și neo- colonialiste, de amestec in treburile interne ale altora, de condiționare a unor acorduri economice de clauze politice sau obligații militare, de folosire a forței.Expresia cea mai flagrantă a politicii imperialiste de încălcare brutală a dreptului Inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta este războiul agresiv dus de Statele Unite ale Americii împotriva poporului vietnamez, continuarea și Intensificarea bombardamentelor împotriva unui stat suveran și independent, R.D. Vietnamîncetarea războiului din Vietnam reprezintă astăzi problema primordială a vieții internaționale de care depind normalizarea și dezvoltarea raporturilor între state.In eliminarea spectrului războiului și îmbunătățirea atmosferei internaționale sînt interesate toate statele, de ea depind progresul economic al omenirii, posibilitatea extinderii cooperării economice între state. S-a calculat că pentru finanțarea creșterii țărilor în curs de dezvoltare ar fi necesare resurse suplimentare de aproximativ 4 miliarde de dolari anual. Omenirea însă cheltuiește anual o sumă de circa 50 de ori mai mare pentru înarmare.Pentru a da acestor resurse destinația lor rațională este ' necesar ca din viața internațională să fie exclusă folosirea forței ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase, să fie excluse practicile de natură să încordeze relațiile dintre state și să semene neîncredere.întreaga experiență ne întărește convingerea că soluții trainice, de durată, pentru gravele probleme ale subdezvoltării pot fi găsite numai pe terenul fertil al construcției pașnice, prin promovarea între state a unor raporturi normale, întemeiate pe respectul 'reciproc al suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și, neamestecului în treburile interne.
Crearea unul echitabil mecanism 

comercial și financiar internațio
nal. Conferința noastră își propune să găsească acele căi și mijloace de natură să creeze condiții mai echitabile de participare la circuitul mondial economic pentru țările în curs de dezvoltare. In a- cest scop, ele au făcut cunoscutele propuneri incluse în „Carta de la Alger".După părerea noastră — a spus în continuare șeful delegației române — numeroase propuneri cuprinse în „Carta de la Alger" privind sprijinirea procesului de creare a unor industrii de export în țările în curs de dezvoltare, de diversificare a producției lor, prin industrializare, îmbunătățirea condițiilor de acordare a creditului extern, eliminarea barierelor care împiedică schimbul normal de bunuri între țări, stabilizarea piețelor și prețurilor la produsele de bază, încheierea de acorduri internaționale de produse, înlesnirea exportului de produse semifinite și finite al țărilor care fac eforturi spre a se industrializa etc. sînt de natură să înlesnească cristalizarea unor soluții de sprijinire efectivă a eforturilor proprii ale țărilor angajate în procesul dezvoltării.Sîntem. în același timp, conști- enți că asupra unor probleme e- xistă păreri diferite, ceea ce ni se pare normal, întrucît comerțul mondial este domeniul în care se confruntă și se întrepătrund totodată interesele specifice cele mai diferite Din moment însă ce aceste interese nu se confruntă numai, ci se întrepătrund, sarcina noastră este tocmai de a găsi aceste puncte de interferență pentru ca, pe calea negocierilor, să deschidem ferestrele spre un mecanism comercial și financiar corespunzător cerințelor noi ale vieții internaționaleRepublica Socialistă România va participa la aceste negocieri în spiritul principiilor care-i călăuzesc întreaga activitate și în spiritul principiilor de solidaritate cu țările în curs de dezvoltare din Africa, Asia și America Latină, care a animat-o întotdeauna.România este cu atît mai sensibilă la preocupările acestora cu cît se află angajată ea însăși într-un amplu proces de dezvoltare. Ea alocă pentru acumulare mai mult de un sfert din venitul său național. Ca urmare a unui asemenea efort continuu de-a lungul a două decenii, au fost obținute transformări importante în toate domeniile de activitate, iar economia națională se dezvoltă în ritmuri susținute.Mai avem, desigur, un drum lung de străbătut și obstacole de depășit pentru a ajunge la nivelul economic al țărilor dezvoltate industrial din Europa. Dar dinamica realizată ne permite ca, pe baza creșterii producției, să asigurăm ridicarea sistematică a nivelului de viață la orașe și sate, precum și o participare tot mai activă ia schimburile comerciale internationale.încă din faza pregătirilor, a subliniat apoi vorbitorul, reprezentanții României au propus ca la 

actuala conferință să se examineze ca o problemă distinctă formele moderne de cooperare economică.Cooperarea în producție sau cooperarea tehnico-științifică stimulează dezvoltarea schimburilor comerciale între țări, adîncesc legăturile de solidaritate între parteneri pînă în sfera producției și creează o bază de durată, de continuitate pentru schimburile de mărfuri. Alături de acordurile comerciale de lungă durată, cooperarea în producție contribuie la stabilizarea schimburilor, element de primă importanță în planificarea dezvoltării.In ceea ce o privește, România promovează asemenea forme de cooperare atît cu țări dezvoltate industrial, cît și cu țări în curs de dezvoltare. Aș menționa, cu titlu de exemplu, importantul acord de cooperare economică și tehnică cu Iranul, pentru organizarea producției de tractoare în această țară, ca și pentru dezvoltarea altor ramuri ale industriei și agriculturii, o înțelegere cu Siria, pentru deschiderea unei mine de fosfat și efectuarea unor instalații de încărcare în portul Tartous, acordurile cu R.A.U. pentru livrări de utilaje, instalații și asistență tehnică ce vor fi plătite în produsele rezultate. In India, după construirea rafinăriei de la Gauhati, România participă acum, alături de Franța, la construirea rafinăriei de la Haldia. Delegația română consideră că promovarea unor asemenea forme de cooperare este de natură să completeze și să întregească diferitele propuneri supuse atenției conferinței în domeniul comerțului și finanțării.O altă propunere pe care delegația română a făcut-o privește problema formării de cadre tehnice pentru comerțul exterior.In perspectiva expansiunii comerțului exterior al țărilor în curs de dezvoltare, problema cadrelor. tehnice specializate în acest domeniu nu este mai puțin actuală decît a cadrelor naționale pentru industrializare, pentru agricultură etc. Considerăm ca atare necesar ca Conferința Națiunilor U- nite pentru comerț și dezvoltare să examineze formele optime care ar putea înlesni țărilor în curs de dezvoltare formarea acestor cadre.Delegația română acordă, de asemenea, o atenție particulară examinării problemelor legate de normalizarea în continuare a relațiilor comerciale dintre țări cu sisteme social-politice diferite, relații intrate în terminologia organizațiilor internaționale sub denumirea de „comerț Est-Vest". In cursul acestui deceniu, comerțul „Est- Vest" dintre statele Europei a cunoscut o dezvoltare ce nu poate fi subapreciată, deși, datorită menținerii unor bariere artificiale, posibilitățile existente nu sînt nici pe departe epuizate ; România, ca și celelalte țări socialiste, participă la acest, proces. In același timp, volumul schimburilor noastre ou țările în curs de dezvoltare crește într-un ritm mai mare decît ansamblul comerțului nostru extern.Aceasta nu face decît să ne întărească convingerea că promovarea comerțului Est-Vest reprezintă un factor stimulator nu numai pentru comerțul mondial în ansamblu, dar și pentru relațiile de colaborare ale fiecăreia din părți cu țările în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină.Doresc să vă asigur, a spus în încheiere Gheorghe Rădulescu, că delegația Republicii Socialiste România, prezentînd o serie de propuneri proprii, va examina cu a- tenție propunerile tuturor celorlalți participanti, gata să sprijine orice inițiativă de natură să promoveze schimburile internaționale în interesul dezvoltării, să contribuie la făurirea unui mecanism al relațiilor economice internaționale capabil să înlesnească fiecărui popor, mare sau mic, înfăptuirea propriilor sale năzuințe de progres într-o lume a păcii.
întrevederile șefului 
delegației româneVineri la Palatul prezidențial din New Delhi, Gheorghe Rădulescu, șeful delegației române la Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, a avut o convorbire prietenească cu U Thant, secretar general al O.N.U., aflat într-o vizită oficială în India. Discuțiile s-au referit la probleme legate de lucrările actualei conferințe U.N.C.T.A.D. și la activitatea Organizației Națiunilor Unite.

La discuții a participat Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe
*Joi după-amiază, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației române la cea 

de-a II-<a Conferință a Națiunilor

0 CUVÎNTARE A 
LUI KIM IR SENPHENIAN 9 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 

a constituirii Armatei Populare Coreene, Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a rostit o cuvîntare. După ce a făcut o trecere în revistă a victoriilor repurtate în anii războiului anti-japonez, în lupta pentru pace și independența patriei, vorbitorul a arătat că, în prezent, puterea de luptă a armatei este în continuă creștere, întregul ei efectiv are un înalt nivel de pregătire militară, capacitatea de comandă a crescut la fel ca și dotarea cu armament modern. Re- ferindu-se la situația din Asia, vorbitorul a arătat că aceasta este încordată, deoarece „imperialiștii a- mericani fac tot ce le stă în putință pentru a-și reveni de pe urma pierderilor grele pe care le-au suferit în Vietnam și încearcă să escaladeze războiul în întreaga regiune". In această ordine de Idei, el a vorbit despre incidentul cu nava „Pueblo", pe care l-a denumit 
„o acțiune de piraterie".Kim Ir Sen a chemat armata, miliția populară și întregul popor să dea dovadă de o vigilență sporită și să îndeplinească cu fermitate misiunile încredințate în lupta dîrzA împotriva planurilor agresive ale imperialiștilor S.U.A.Delegația Consiliului general A.R.LU.S. in 1). R. S. S.MOSCOVA 9 (Agerpres). — Corespondență de la S. Podină : între 1 și 10 februarie s-a aflat în Uniunea Sovietică delegația Consiliului general A.R.L.U.S. condusă de acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.S.Delegația a participat la festivitățile consacrate celei de-a 20-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S. organizate în orașele Moscova, Leningrad și Riga.La 9 februarie delegația A.R.L.U.S. a fost primită de T. Kulatov, vicepreședinte ăl Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. La convorbire au participat M. Gheorgadze, secretar al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Teodor Marinescu, ambasadorul României în U.R.S.S. Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.In seara aceleiași zile, Teodor Marinescu, ambasadorul României în U.R.S.S., a oferit un dineu cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a delegației A.R.L.U.S. Au participat V. I. Konotop, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele conducerii Asociației de prietenie sovieto-ro- mâne, V. I. Gorșkov, prim-vicepre- ședinte al Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine, acad. V. V. Parin, membri ai conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-ro- mâne, conducători ai unor întreprinderi și instituții — membri colectivi ai Asociației de prietenie sovieto-române.

Congresul
P. C. din IndiaDELHI 9 (Agerpres). — In orașul Patna (statul Bihar) continuă lucrările celui de-al VlII-lea Congres al Partidului Comunist din India. Bhupesh Gupta, membru al Comitetului Executiv Central al P.C. din India, a prezentat în fața delegațiilor raportul despre situația politică. Raportorul s-a referit, între altele, la sarcinile partidului în etapa actuală, la situația politică internă din India și la relațiile dintre partidul comunist și alte partide politice din țară. Congresul a adoptat rezoluția „Cu privire la Bengalul de vest" în care este exprimată solidaritatea comuniștilor cu Frontul Unit al forțelor de stînga din acest stat indian.

Unite pentru comerț și dezvoltară, a avut o întrevedere cu Shri Dinesh Singh, președintele Conferinței. ministrul comerțului al Indiei.Au fost discutate probleme ale Conferinței și ale relațiilor româno-indiene.
★într-unul din saloanele hotelului „Oberoy Intercontinental" din New Delhi, șeful delegației române la Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a oferit vineri seara un cocteil. Au participat șefi și membri ai delegațiilor prezente la sesiune, reprezentanți ai guvernului indian, precum și membri ai Ambasadei române în India, ziariști. Cocteilul s-a desfășurat într-a atmosferă caldă, prietenească.



viața interoaționasa
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Planurile intervenționlștilor Vizita tovarășului Tovarășul Maxim Berghianu AGENȚIILE

in Yemen au fost dejucate
SANAA 9 (Agerpres). — „Ca urmare a luptei pl-ine de abnegație 

a poporului yemenit, planurile imperialiste au fost dejucate, iar cuceririle republicii apărate", a declarat primul ministru al Republicii Arabe Yemen, Hassan El Amrl,
eu prilejul unul miting organizat la Hodeida. Premierul yemenit a subliniat, de asemenea, necesitatea unirii eforturilor nordului ți sudului țării în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii locale.
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Emil Bodnaraș în Cuba
HAVANA 9. — Corespondentul Agerpres, V. Stamate, transmite : Tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, la Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășul Dumitru Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef adjunct al secției relații

externe a C.C. al P.C.R., care fac o vizită de prietenie, au avut joi convorbiri cu membri ai Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din Cuba,Convorbirile «-au desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

în R. S. F Iugoslavia DE PRESĂ

In timpul luptelor de stradă de la Hue : militari americani încercînd să 
stăvilească atacurile dezlănțuite de forțele patriotice sud-vietnameze.

I COMUNICATUL COMUN
EGIPTEANO-IUGOSLAV

BELGRAD 9. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Vineri dimineața, tovarășul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a fost primit de Mika Șpiliak, președintele Vecei Executive Federale, cu care a avut o convorbire. Au participat Mauriciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, precum și Rikard Steiner, director general al Institutului federal de planificare, și Vladimir Loncear, director general adjunct al Institutului Federal de planificare.Convorbirea, care s-a referit la probleme privind colaborarea economică dintre cele două țări, a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească.

Saigon cere împuterniciri excepționale ® Pen
tru a face față ofensivei patrioților, se inten
ționează chemarea sub arme a rezerviștilor

CAIRO 9 (Agerpres). — Comunicatul comun cu privire la vizita făcută în R.A.U. de președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, arată că în cursul convorbirilor a- vute cu președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a fost examinată problema colaborării multilaterale între R.S.F. Iugoslavia și R.A.U., precum și colaborarea economică tripartită între India, Iugoslavia și R.A.U. Au fost discutate, totodată, situația din Orientul Apropiat, din Asia de sud-est, probleme legate de cea de-a doua Conferință pentru comerț și dezvoltare de la Delhi. Cei doi oameni de stat au reafirmat importanța politicii de neangajare și atașamentul țărilor lor la această politică.Președintele Nasser a acceptat invitația de a face o vizită în goslavia. Iu-

★La Belgrad s-au încheiat convorbirile dintre tovarășul Maxim Ber- ghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Rikard Steiner, directorul general al Institutului Federal de Planificare Economică. Cu acest prilej a fost stabilit un amplu program de lucru pentru dezvoltarea colaborării economice și a schimbului de mărfuri dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia pe perioada 1971—1975.în cadrul unei conferințe de presă, tovarășii Maxim Berghianu și Rikard Steiner au subliniat că aceste convorbiri s-au desfășurat în spiritul prieteniei și cordialității, al deplinei înțelegeri ce caracterizează relațiile dintre cele două țări. A fost exprimată dorința ambelor părți de a lărgi și dezvolta colaborarea și cooperarea economică și

tehnico-științifică. Cu prilejul actualei întîlniri au fost elaborate propuneri importante care vor permite dezvoltarea în continuare a colaborării economice dintre cele două țări pe perioada 1971—1975. Pornind de la stadiul actual de dezvoltare a economiei naționale a celor două țări, părțile au stabilit în programul de lucru pentru perioada următoare importante posibilități de cooperare economică, îndeosebi în ramurile industriei chimice, metalurgiei feroase și neferoase, construcțiilor de mașini.„O bună experiență de colaborare și cooperare a fost obținută în cadrul construirii în comun a sistemului hidro-energetic și de navigație de la Porțile de Fier. Să dezvoltăm și să lărgim această experiență, găsind noi și noi domenii de aplicare", a spus în încheiere tovarășul Maxim Berghianu.
★Joi, tovarășul Maxim Berghianu 

a vizitat orașul Zagreb și a avut convorbiri cu Dușan Relici, membru al Vecei Executive republicane, și cu Dragutin Șebrek, directorul general al Băncii economice.Seara, la Belgrad, Aurel Mălnă- țan, ambasadorul României, a oferit o masă în cinstea lui Comitetului de Stat cării.
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președinte-al Planifi-
★Vineri după-amiază,Maxim Berghianu a părăsit Belgradul, îndreptîndu-se spre patrie. La gara Dunav, el a fost condus de Rikard Șteiner și de alte persoane oficiale iugoslave, precum și de Aurel Mălnășan și membri ai ambasadei.

Sosirea la Londra

tovarășul

DEREA REZERVELOR DE
AUR ALE S.U.A.

Reprezentanța comercială 
a Republicii Socialiste Ro
mânia in Pakistan a deschis la Karaci o expoziție permanentă la care sînt prezentate export. produse românești de

de aur ale Sta- s-au redus în ultimaRezervele 
telor Unite săptămînă cu 100 milioane dolari, a- tingînd cel mai scăzut nivel din ultimii 31 de ani, anunță Banca Federală de rezerve din New York.

Președintele statului Sin
gapore, Inche Yusof bin Ishak, a dizolvat joi parlamentul țării, stabilind ținerea unor noi alegeri generale în următoarele trei luni.

în pofida protestelor opi
niei publice, Curtea supremă a republicii rasiste sud-africane a pronunțat vineri verdictul în procesul înscenat unui grup da 33 patrioți sud- africani. 19 acuzați. au fost condamnați la închisoare pe viață, iar ceilalți la pedepse între 20 și 5 ani.

Ofensiva forțelor patriotice se 
desfășoară pe un front tot mai 
larg, cuprinzînd aproape întregul 
teritoriu sud-vietnamez. După 
cum apreciază agenția France 
Presse, în ultimele zile luptele au 
devenit mult mai înverșunate, iar 
pierderile forțelor americano-sai- 
goneze sînt în continuă creștere.BAtALIA pentru orașul 

HUE continuă, zona luptelor cuprinzînd și împrejurimile orașului. Porțiunea șoselei între baza de la Phu Bai și pînă la Hue este controlată de detașamente de patrioți. In două rînduri unitățile patriotice au contraatacat pozițiile deținute la Hue de trupele saigoneze. Un post de comandă al unui batalion de geniu saigonez a fost bombardat de forțele patriotice, care ocupă în prezent întreaga parte de nord a orașului și citadela. Un convoi de aprovizionare cu muniții al pușcașilor marini americani a căzut într-o ambuscadă la patru kilometri sud de orașul Hue. Este semnificativ faptul că, deși convoiul a- merican a fost distrus în cursul zilei de miercuri, comandamentul a- merican a anunțat această grea pierdere abia vineri dimineața. Convoiul care plecase de la Phu Bai era destinat aprovizionării cu muniții și întăririi trupelor americane care încearcă să recucerească orașul Hue, deținut de patrioți de la începutul ofensivei generale a F.N.E. Timpul nefavorabil nu a permis aviației și elicopterelor americane să intervină și convoiul nu a mai putut ajunge la destinație.

dință guvernamentală „la Nation" scrie : „în fața acestui faliment al politicii escaladării trebuie să ne exprimăm speranța că americanii vor căuta o soluție politică și vor accepta realitățile vietnameze". Re- levînd că „scepticismul și oboseala" încep să cuprindă pe americani, ziarul consideră că ei trebuie să fie făcuți „să-și dea seama, mai devreme sau mai tîrziu, de aspra realitate". America, arată „La Nation", „trebuie să se hotărască să accepte o soluție negociată. De ce să nu se profite deci de ultimele propuneri ale Hanoiului ?“.„Frontul Național de Eliberare a obținut deja o victorie capitală, a- preciază ziarul „Le Figaro". De trei ani americanii repetă fără încetare : esențialul este să cîștigăm mintea și inima populației. Toate ne fac ,să credem că evenimentele actuale vor avea drept consecință trecerea definitivă în tabăra F.N.E. a celor care mai ezitau". Ziarul încheie : „Cum vor putea continua a- mericanii acest război de „eliberare", dacă devine evident că întreaga populație sud-vietnameză vrea să-i pună capăt 7".

Corespondentul agenției 
France Presse din Washington 
scrie că „niciodată numele da 
Dien Bien Fu n-a fost pronun
țat mai frecvent la Pentagon 
ca in ultimele 24 de ore“. Ofi
țerii de la Pentagon încearcă 
să respingă insă orice analogie 
intre situația actuală a trupe
lor americane de la Khe Sanh 
și înfrîngerea suferită de corpul 
expediționar francez la Dien 
Bien Fu în 1954. Funcționarii 
de la Pentagon, subliniază a- 
genția France Presse, au fost 
mirați citul președintele John
son a menționat că „nu vrea 
să audă" de înfrîngerea de la 
Dien Bien Fu. Observatorii po
litici din capitala S.U.A. apre
ciază că febra de la Pentagon 
și Casa Albă se datorează în 
special faptului că prin căde
rea bazei de la Khe Sanh este 
pus în pericol întregul com
plex de baze americane din 
nordul Vietnamului de sud.

al reprezentanței
comerciale cehoslovace

Robert Kennedy

a unei delegații române

LA KHE SANH, forțele armate populare de eliberare națională au lansat joi un puternic atac împotriva pozițiilor deținute de pușcașii marini la trei kilometri nord-vest de această importantă bază strategică americană. Forțele patriotice au pătruns chiar în perimetrul de apărare al bazei, iar luptele deosebit de înverșunate, duse corp la corp, au durat mai multe ore. 22 de pușcași marini americani au fost uciși, iar alți 27 răniți.
IN JURUL SAIGONULUI și în centrul orașului continuă, de asemenea, luptele. Vineri au fost trimise noi unități americane în sprijinul trupelor saigoneze, care nu pot face față puternicelor atacuri ale forțelor patriotice în cartierul Cholon și alte cartiere ale capitalei sud-vietnameze. Este a treia oară cînd unitățile armatei americane sînt nevoite să intervină în sprijinul unităților saigoneze. în partea de sud a orașului, zona hipodromului a devenit, începînd de joi seara, teatrul unor violente ciocniri între unitățile saigoneze și forțele patriotice.încercînd să facă față puternicei ofensive a forțelor patriotice sud- vietnameze, șeful regimului de la Saigon, Nguyen Van Thieu, a cerut vineri dimineața așa-zisei Adunări Naționale sud-vietnameze a- doptarea unor măsuri excepționale. El a solicitat acordarea de puteri depline pe o perioadă de un an, aplicarea imediată a decretului de mobilizare emis de generalul Nguyen Cao Ky înainte de instalarea actualei administrații, chemarea sub arme a tuturor rezerviștilor.Presa franceză de vineri dimineața comentează pe larg evoluția situației din Vietnam. Ziarul de ten-

Fără sprijinul S.U.A, 
guvernul de la Saigon

s-ar prăbuși într-o singură ziAgențiile de presă transmit că într-un discurs rostit joi la Chicago, senatorul Robert Kennedy a lansat ceea ce agenția U.P.I. apreciază a fi „cel mai puternic atac de pînă a- cum împotriva politicii vietnameze a președintelui Johnson". Fratele fostului președinte al S.U.A. a declarat că „a sosit momentul adevărului", vremea de a arunca „masca iluziilor oficiale". „Realitatea este sumbră și dureroasă, ea este însă numai un ecou îndepărtat al suferinței către care ne conduce cu siguranță o politică bazată pe iluzii", a spus el.Schițînd „adevărurile fundamentale" pe care situația din Vietnam le evidențiază, Kennedy a declarat : „O victorie militară totală nu se află pentru noi în perspectivă sau după colț. De fapt, ea depășește probabil posibilitățile noastre. Efortul de a dobîndi o asemenea victorie nu va duce decît la măcelărirea altor mii de oameni nevinovați, un măcel care va apăsa pe veci conștiința noastră națională. Urmărirea unei asemenea victorii nu este necesară din punct de vedere al interesului nostru național și dăunează chiar acestuia. Progresul cu care ne-am lăudat în ce privește lărgirea controlului nostru asupra Vietnamului de sud este în mare măsură iluzoriu. în decembrie ni s-a declarat că cîștigăm bătălie după bătălie. Acum aceste visuri s-au spulberat. Evenimentele din ultimele două săptămîni au arătat că nici un sector al țării nu este controlat în mod eficace. Acest lucru se întîmplă nu pentru că soldații noștri nu sînt curajoși, ci pentru că am căutat să rezolvăm prin forța armelor un conflict a cărui soluționare depinde de voința și convingerea poporului sud- vietnamez. Noi nu avem un aliat decît cu numele. Susținem un gu-

vern care nu se bucură de nici un sprijin. Fără efortul militar american, acest guvern s-ar prăbuși într-o singură zi".Senatorul Kennedy a ridiculizat comunicatele oficiale americane privind desfășurarea actualelor lupte din Vietnamul de sud. „Șeful serviciilor noastre de informații ne spune că din 60 000 de partizani cit au participat la atacurile împotriva marilor orașe sud-vietnameze 20 000 au fost uciși. Dacă numai doi oameni ar fi fost răniți pentru fiecare soldat ucis — și calculul meu este modest — inamicul ar fi fost în întregime scos din luptă. Atunci cine se mai bate astăzi 7“Senatorul Kennedy a declarat în încheiere : „cel mai bun mijloc de a salva miza noastră cea mai prețioasă în Vietnam — viețile soldați- lor noștri — este de a pune capăt lărgirii războiului ; cel mai bun mijloc de a pune capăt pierderilor de vieți omenești este de a înceta războiul. O soluție politică nu reprezintă numai cea mal bună cale către pace ; ea reprezintă singura cale în această direcție și trebuie să ne arătăm tot atît de dispuși să riscăm ceva din prestigiul nostru de dragul păcii, precum file tinerilor noștri dragul acestor tineri luptă astăzi, dacă nu tiv, a sosit timpul să fel nou războiul prima măsură necesară este de a privi realitatea în față". Vorbitorul a preconizat o soluționare a conflictului care să permită Frontului Național de Eliberare să participe activ la viața politică din Vietnamul de sud. „A nesocoti a- cest adevăr, a spus senatorul, înseamnă, de asemenea, a ne hrăni cu iluzii".

riscăm vie- în război. Ds americani care pentru alt mo- privim într-un din Vietnam. Și aceea

PRAGA 9 (Agerpres). — într-un interviu acordat corespondentului la Bonn al ziarului „Rude Pravo", O. Novy, consilier comercial la reprezentanța comercială cehoslovacă din Frankfurt pe Main, 8-a referit la noul statut al acestei reprezentanțe. Diplomatul cehoslovac a relevat că pe baza acordului referitor la schimbul de reprezentanțe comerciale dintre R.S. Cehoslovacă și R.F. a Germaniei, reprezentanța va avea un caracter oficial și se va bucura de un statut diplomatic parțial. Ea va aproba, de asemenea, vizele de Cehoslovacă pentru germani.Pe baza acordului zent, exportatorii cehoslovaci au dreptul de a beneficia de măsuri parțiale liberalizate, pe care R.F.G. nu le-a acordat niciodată în trecut Cehoslovaciei. Ca participantă la acordul general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.), a arătat Novy, Cehoslovacia are însă dreptul la o liberalizare deplină.

LONDRA 9. — Corespondentul Agerpres, L. Rodesou, transmite : Delegația română condusă de Petre Lupu, președintele Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare și Salarizare, care face o vizi’tă în Anglia, la invitația guvernului britanic, a sosit la Londra. Din delegație fac parte Corne] Hi- doș, vicepreședinte al Comitetului, și Ion Niculescu, directorul Centrului de cadrelor prinderi.Vineri avut o întrevedere la Ministerul. Tehnologiei cu G. Ti Fowler, secretar parlamentar al ministerului.
perfecționare a pregătirii de conducere din între-dimineața, oaspeții au

în aceeași zi, delegația română a avut o convorbire cu E. Martindale, șeful departamentului pentru serviciile regionale și industriale. La Foreign Office, Petre Lupu a conferit cu Goronwy Roberts, ministru de stat la Ministerul de Externe britanic. A participat de asemenea Vasile rul Republicii la Londra.După-amiazăMinisterul pentru probleme economice, unde a avut convorbiri privind o serie de probleme ale coordonării în domeniul dezvoltării e- conomice.

La Panmunjon a avut loc o nouă ședință a secretarilor Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Partea coreeană a protestat pe lîngă partea americană cerîndu-i să dea exg^A- cații în legătură cu introducerea tu- mod ilegal de armament în zona de-i • militarizată și deschiderea focului în \ această zonă.

Intrare în R.S. cetățenii vest-ratificat în pre-

încheierea convorbirilor

Pungan, ambasado- Socialiste Româniadelegația a vizitat

Un grup de studenți mexicani ar 
fost surprinși de viscol pe pantei, 
înghețate ale muntelui Ixtacnihuatl, 
cîțiva găsindu-și moartea. în foto
grafie : descoperirea unor supravie

țuitori

P. C. U. S. și P. C. din Japonia
TOKIO 9 (Agerpres). — La încheierea vizitei în Japonia a delegației P.C.U.S., condusă de M. A. Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., la Tokio a fost dat publicității un comunicat comun în care se arată că în cursul convorbirilor delegațiile P.C.U.S. și P.C. din

La Dubna (U.R.S.S.) se montează o nouă mașină electronică de calcul 
BESM—6, care poate efectua un milion de operațiuni pe secundă.

A sw

Eliberarea fruntașilor P. C. din Germania arestați recentBONN 9 (Agerpres). — După cum se anunță din capitala R. F. a Germaniei, vineri au fost eliberați Herbert Mies și Max Schaefer, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din Germania. Ambii fuseseră a- restați la 8 februarie la Frankfurt pe Main.

Japonia au făcut un schimb de păreri asupra problemelor actualei situații internaționale, mișcării comuniste și democratice internaționale și a altor probleme de interes reciproc.în comunicat se condamnă agresiunea imperialismului american în Vietnam și se afirmă solidaritatea celor două partide cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. Sînt, de asemenea, condamnate acțiunile militare provocatoare ale imperialismului american împotriva R.P.D. Coreene.Cele două delegații au analizat problema relațiilor dintre P.C.U.S. și P.C. din Japonia, întrerupte din 1964, și au căzut de acord să depună reciproc eforturi în vederea reglementării problemelor care împiedică normalizarea lor. Ele au recunoscut că pentru aceasta este importantă respectarea strictă a principiilor independenței, egalității depline în drepturi și neamestecului în treburile interne ale unuia sau altuia, potrivit normelor relațiilor reciproce dintre partidele frățești. în comunicat se a- rată că s-a căzut de acord asupra normalizării pe această bază a relațiilor dintre cele două partide.După cum anunță ziarul „Akahata", secretarul general al C.C. al P.C. din Japonia. Kenji Miyamoto, a ținut în după-amiaza de 7 februarie o conferință de presă.Răspunzînd la o întrebare, K. Miyamoto a declarat că Partidul Comunist din Japonia nu va trimite o delegație la întîlnirea partidelor comuniste și muncitorești din Ungaria.

Comitetul 
coordonare care grupează ganizației sindicale franceze C.G.T. și ai organizației sindicale italiene C.G.I.L., întrunit la Paris, a examinat evoluția situației economice și sociala din țările Pieței comune și din Europa occidentală, îndeosebi chestiunea folosirii brațelor de muncă.

Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Portugalia, a făcut o scurtă vizită în Ungaria, în cursul căreia a avut convorbiri cu Zoltan Komocsin, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., în probleme privind mișcarea comunistă și muncitorească internațională și în problems de interes reciproc.

Lucrările celui de-a! VIII- 
lea Congres al Uniunii Tine
retului din Iugoslavia au început la Belgrad. La congres ia parte și o delegație a U.T.C. din Republica Socialistă România, condusă de Iosif Walter, secretar al C.C. al U.T.C.

Președintele 
Revoluționar 
Țărănesc Ungar, Jeno Fock, va face o vizită de prietenie în Franța între 25 și 30 martie, la invitația guvernului francez.

permanent da 
și de inițiativă pe reprezentanții or-

Guvernului
Muncitoresc

Harold Wilson în S. U. APrimul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, și-a încheiat vizita în Statele Unite. în cursul șederii sale la Washington, el a avut întrevederi ou președintele Johnson și cu alte personalități politice americane. După încheierea convorbirilor Johnson — Wilson de joi, un purtător de cuvînt al Casei Albe a declarat că în timpul în-

trevederij au fost trecute în revistă „toate problemele internaționale importante, inclusiv situația din Vietnam și din Orientul Mijlociu, măsurile luate de cele două țări pentru reducerea deficitului balanțelor lor de plăți și hotărîrea Marii Britanii de a-și retrage pînă în a- nul 1971 trupele aflate la „est de Suez".

O reformă a parlamentului 
indonezian menită să întărească poziția guvernului în parlament a fost anunțată de generalul Suharto. Observatorii politici consideră că reforma va avea drept consecință slăbirea influenței partidelor politice în favoarea cercurilor militare. (Reuter)

Spania intenționează să o- 
iere o treime din rezervele 
sale de aur Statelor Unite pentru a sprijini cursul dolarului în schimbul unui „Tratament preferențial" din partea Statelor Unite. Această ofertă se încadrează într-un plan mai larg de măsuri care urmăresc evitarea consecințelor nefaste pentru economia spaniolă a recentelor măsuri de austeritate financiară ale guvernului american. (U.P.I.)

Președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a fost invitat să facă o vizită oficială în Franța, a declarat la Cairo purtătorul oficial de cuvînt al guvernului egiptean, Hassan Zayat.
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